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Convention on Offences and Certain Other Acts
Committed on Board Airfcraft
THE STATES Parties to this Convention
HAVE AGREED as follows :

BÖLÜM — I
Sözleşmenin
kapsamı

CHAPTER — I
Scope of the Convention

MADDE 1

ARTICLE 1

1. Bu Sözleşme,
a) Ceza Kanunlarını ihlal eden suçlara;
b) Bir suç teşkil etsin veya etmesin, uçağın veya içindeki şahısların veya malların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek veya düşüren, uçak içindeki düzen ve disiplini bozan fiillere; uygulanır.

1. This Convention shall apply in respect of :
a) Offences against penal law;
b) Acts which, whether or not they are offences, may or do
jeopardize the safety of the aircraft or of persons or property therein
or which jeopardize good order and discipline on board.

2. III ncü bölüm hükümleri saklı kalmak şartıyle, bu Sözleşme, Âkit Devletlerden birinde tescil edilmiş bir uçakdaki bir şahıs
tarafından, uçuş halinde veya açık deniz yüzeyinde veya herhangi bir
Devletin ülkesi dışındaki bir bölge yüzeyinde işlenen suçlar veya
tamamlanan fiillere uygulanır.

2. Except as provided in Chapter III, this Convention shall apply
in respect of offences committed or acts done by a person on board
any aircraft registered in a Contracting State, while that aircraft is
in flight or on the surface of the high seas or of any other area outside
the territory of any State.
3. For the purposes of this Convention, an aircraft is considered
to be in flight from the moment when power is applied for the purpose
of take-off until the moment when the landing run ends.

3. Bu Sözleşmenin amaçları bakımından, bir uçak, motor gücünün kalkış maksadıyle kullanılmaya başlanmasından inişin son bulduğu ana kadar uçuş halinde sayılır.
4. Bu Sözleşme askerî amaçlarla ve gümrük veya polis hizmetlerinde kullanılan uçaklara uygulanmaz.

4. This Convention shall not apply to aircraft used in military,
customs or police services.
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MADDE 2

ARTICLE 2

Dördüncü madde hükümlerini haleldar etmemek ve uçağın veya
içindeki şahısların veya malların güvenliğinin icapları saklı kalmak
şartıyle, işbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, siyasî mahiyetteki veya ırk
veya din ayırımı üzerine müesses ceza kanunlarına aykırı suçlar halinde herhangi bir tedbir alınmasına yetki verir veya işlem yapılmasını gerektirir bir anlamda yorumlanamaz.

Without prejudice to the provisions of Article 4 and except when
the safety of the aircraft or of persons or property on board so requires,
no provision of this Convention shall be interpreted as authorizing or
requiring any action in respect of offences against penal laws of a
political nature or those based on racial or religious discrimination.

BÖLÜM — II

CHAPTER — II
Jurisdiction
ARTICLE 3

Kaza yetkisi
MADDE 3
1. Uçağın tescilli bulunduğu Devlet, uçak içinde işlenen suçlarda ve ika edilen fiillerde kaza yetkisini haizdir.
2. Her Âkit Devlet, tescil eden Devlet sıfalıyle, sicilinde kayıtlı
uçaklarda işlenen suçlarda kaza hakkını kullanmak maksadıyle,
yetkisini tesis sadedinde gerekli tedbirleri alır.
3. İşbu Sözleşme, millî kanunlar uyarınca kulanılan hiçbir cezaî
kaza yetkisini- ortadan kaldırmaz.
MADDE 4

1. The State of registration of the aircraft is competent to
exercise jurisdiction over offences and acts committed on board.
2. Each Contracting State shall take such measures as may be
necessary to establish its jurisdiction as the State of registration over
offences committed on board aircraft registered in such State.
3. This Convention does not exclude any Criminal jurisdiction
exercised in accordance with national law.

Uçağın sicilinde kayıtlı bulunmadığı bir Âkit Devlet, uçakta işlenen bir suç dolayısıyle ceza yetkisini kullanmak maksadıyle, uçuş
halindeki bir uçağa aşağıdaki haller dışında müdahalede bulunamaz :
a) Bu suçun neticeleri anılan Devletin ülkesinde hasıl olmuş
ise;
b) Bu suç anılan Devletin bir uyruğu tarafından veya o Devlet uyruğuna karşı veya o Devlette daimî ikametgâhı bulunan bir
şahıs tarafından veya ona karşı işlenmişse;
c) Bu suç anılan Devletin güvenliğini tehlikeye düşürüyorsa;
d) Bu suç anılan Devlette yürürlükte olup uçakların uçuşu veya
manevrasına müteallik kural veya nizamların bir ihlali mahiyetinde
ise;
e) Çok taraflı bir milletlerarası anlaşma gereğince anılan Devlete düşen bir yükümlülüğü yerine getirmek için bu yetkinin kullanılması gerekliyse.
BÖLÜM — III
Uçak kaptanının yetkileri
MADDE 5
1. Bu bölümdeki hükümler, tescil eden Devletin hava sahasında
veya açık deniz üzerinde ya da hiçbir Devlet ülkesine ait olmayan bir
bölge üzerinde uçan bir uçak içindeki bir şahıs tarafından işlenen
veya tamamlanan veya işlenmek veya tamamlanmak üzere olan suçlar ve fiillere tatbik edilemez.
Son kalkış noktası veya planlanan müteakip iniş noktasının tescil eden Devletten başka bir Devlet ülkesinde olması, veya uçağın,
aynı şahıs içinde bulunduğu halde müteakip merhale olarak tescil
eden Devletten başka bir Devlet hava sahasında uçması halleri hariçtir.
2. inci maddenin 3 ncü paragrafı hükümleri saklı kalmak şartıyle, işbu bölümdeki anlamda bir uçak, bindirme ve yükleme tamamlandıktan sonra, bütün dış kapılarının kapanmasından itibaren,
indirme ve boşaltma maksadıyle bu kapılardan birinin açılması anına
kadar uçuş halinde kabul edilir. Mecburi iniş halinde, uçak içinde
vuku bulan suçlar ve filler muvacehesinde, bir Devletin yetkili makamı uçağın ve içindeki şahıs ve malların sorumluluğunu üzerine alıncaya kadar, işbu bölüm hükümleri cari olmaya devam eder.

ARTICLE 4
A Contracting State which is not the State of registration may
not interfere with an aircraft in flight in order to exercise its criminal
jurisdiction over an offence committed on board except in the following cases :
a) The offence has effect on the territory of such State;
b) The offence has been committed by or against a national or
permanent resident of such State;
c) The offence is against the security of such State;
d) The offence consists of a breach of any rules or regulations
relating to the flight or manoeuvre of aircraft in force in such State;
e) The exercise of jurisdiction is necessary to ensure the observance of any obligation of such State under a multilateral international
agreement.

CHAPTER — III
Powers of the aircraft commander
ARTICLE 5
1. The provisions of this Chapter shall not apply to offences and
acts committed or about to be committed by a person on board an
aircraft in flight in the airspace of the State of registration or over
the high seas or any other area outside the territory of any State
unless the last paint of take-off or the next point of intended landing
is situated in a State other than that of registration, or the aircraft
subsequently flies in the airspace of a State other than that of
registration with such person still on board.
2. Notwithstanding the provisions of Article 1, paragraph 3, an
aircraft shall for the purposes of this Chapter, be considered to be in
flight at any time from the moment when all its external doors are
closed following embarkation until the moment when any such door is
opened for disembarkation. In the case of a forced landing, the provisions of this Chapter shall continue to apply with respect to offences
and acts committed on board until competent authorities of a State
take over the responsibility for the aircraft and for the persons and
property on board.

MADDE 6
1. Uçak kaptanı, uçak içindeki bir şahsın, 1 nci maddenin 1 nci
paragrafında öngörülen bir suç veya fiili işlediği veya tamamladığı
veya işlemek veya tamamlamak üzere olduğıi yolunda mühik bir
kanaata sahip olması halinde, bu şahsa karşı, zorlama tedbirleri dahil olmak üzere, aşağıdaki maksatlar için gerekli, makul tedbirleri
alabilir :
a) Uçağın veya içindeki şahısların veya malların güvenliğini temin
nini
b) Uçak içindeki düzen ve disiplini muhafaza
c) Anılan şahsın yetkili makamlara teslim edilmesini veya işbu
bölüm hükümleri uyarınca uçaktan indirilmesini temin.
2. Uçağın kaptanı, almak hakkına sahip bulunduğu zorlama
tedbirlerini tatbik zımnında, mürettebatın diğer üyelerinden yardım
isteyebilir veya onlara müsaade verebilir ve, mecbur etmemek şartıyle, yolcuların yardımını isteyebilir veya onlara bu yolda müsaade
verebilir. Bu müsaade olmadan, da, mürettebattan herhangi bir üye
veya yolculardan herhangi biri, uçağın veya içindeki şahısların ve-

ARTICLE 6
1. The aircraft commander may, when he has reasonable grounds
to believe that a person has committed, or is about to commit, on
board the aircraft, an offence or act contemplated in Article 1, paragraph 1, impose upon such person reasonable measures including restraint which are necessary:
a) To protect the safety of the aircraft, or of person or property
therein; or
b) To maintain good order and discipline on board, or
c) To enable him to deliver such person to competent authorities
or to disembark him in accordance with the provisions of this Chapter,
2. The aircraft commander may request or authorize, but not
require, the assistance of passengers to restrain any person whom
he is entitled to restrain. Any crew member or passenger may also
take reasonable preventive measures without such authorization when
he has reasonable grounds to believe that such action is immediately
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ya malların güvenliğini temin için derhal alınması gerektiğine haklı
nedenlerle her türlü makul önleyici tedbiri alabilir.
MADDE 7
1. 6 nci madde hükümleri uyarınca bir şahıs hakkında alınmış
olan zorlama tedbirlerinin uygulanması uçağın indiği herhangi bir
noktada sona erer.
Aşağıdaki durumlar hariçtir :
a) Bu nokta Âkit olmayan bir Devletin ülkesinde ise ve bu Devletin yetkili makamları ilgili şahsın indirilmesine müsaade etmiyorlarsa veya zorlama tedbirleri, bu şahsın 6 nci maddesinin 1, (c) paragrafı uyarınca yetkili makamlara teslimi maksadıyle alınmamışsa;
b) Uçak mecburi iniş yapmış ve uçağın kaptanı ilgili şahsi yetkili makamlarca teslim edebilmek imkânına sahip değilse;
c) İlgiii şahıs zorlama tedbirleri altında bu noktadan öteye götürülmesine rıza gösterirse,
2. Uçağın kaptanı en kısa müddet
zarfında ve mümkünse,
içinde 6 nci madde hükümleri uyarınca zorlama tedbirine tabi tutulmuş bir şahısla birlikte uçağın iniş yapacağı Devlet ülkesine inmeden önce, anılan Devlet yetkili makamlarını, uçakta zorlama tedbiri
uygulanan bir şahsın bulunduğundan ve bu tedbirin nedenlerinden
haberdar etmek zorundadır.
MADDE 8
1. Uçak kaptanı, 6 nci maddenin 1 nci paragrafının a) veya
b) Fıkraları bakımından gerekli gördüğü takdirde, 1 nci b) paragrafında öngörülen bir fiili işlediğine veya işlemek üzere olduğuna,
makul nedenlerle inandığı bir şahsı, uçağın iniş yaptığı herhangi
bir devlet ülkesinde uçaktan indirebilir.
2. Uçak kaptanı, bu madde
uyarınca, ülkesinde
herhangi
bir şahsı uçaktan indirdiği devletin yetkili makamlarına, bu indirme
olayı ve nedenleri hakkında rapor verir.
MADDE 9
1. Uçak kaptanı, uçağın içinde, uçağın tescil edildiği Devletin
ceza Kanunlarına göre ciddî bir suç teşkil ettiği kanaatinde olduğu
bir fiili ika ettiğine makul nedenlerle inandığı herhangi bir şahsı,
uçağın ülkesine indiği, herhangi bir Âkit Devletin yetkili makamlarına teslim edebilir.
2. Uçak kaptanı, en kısa süre içinde ve mümkünse, bir önceki
paragraf hükümleri uyarınca teslim etmek niyetinde olduğu
şahıs
uçakta bulunduğu halde bir Âkit Devletin ülkesine iniş yapmadan
once o devletin yetkili makamlarına, bu şahsı teslim etmek niyetini
ve bunun nedenlerini bildirir.
3. Uçak kaptanı, bu madde hükümleri gereğince sanığın teslim
edildiği yetkili makamlara, uçağın tescil eden Devletin kanunlarına
uygun olarak sahip bulunduğu delil ve bilgileri verir.

necessary to protect the safety of the aircraft or of persons or property
therein.
ARTICLE

1. Measures of restraint imposed upon a person in accordance
with Article 6 shall not be continued beyond anypoint at which the
aircraft lands unless :
a) Such point is in the territory of a non-contracting State and
its authorities refuse to permit disembarkation of that person or
hose measures have been imposed in accordance with Article 6.
paragraph 1 c) in order to enable his delivery to competent Authorities;
b) The aircraft makes a forced landing and the aircraft commander is unable to onward carriage under restraint.
2. The aircraft commander shall as soon as practicable, and if
possible before landing in the territory of a State, with a person on
board who has been placed under restraint in accordance with the
provisions of Article 6, notify the authorities of such State of the fact
that a person on board is under restraint and of the reasons for such
restraint.
ARTICLE 8
1. The aircraft commander may, in so far as it is necessary
for the purpose of subparagraph a) or b) of paragraph 1 of Article 6,
disembark, in the territory of any State in which the aircraft lands
any person who he has reasonable grounds to believe has committed,
or is about to commit, on board the aircraft an act contemplated in
Article 1, paragraph l b ) .
(
2. The aircraft commander shall report to the authorities of the
State in which he disembarks any person pursuant to this Article,
the fact of, and the reasons for, such disembarkation.
ARTICLE 9
1. The aircraft commander may deliver to the competent authorities of any Contracting State in the territory of which the aircraft
lands any person who he has reasonable grounds to believe has
committed on board the aircraft an act which, in his opinion, is a
serious offence according to the penal law of the State of registration
of the aircraft.
2. The aircraft commander shall as soon as practicable and if
possible before landing in the territory of a Contracting State with
a person on board whom the aircraft commander intends to deliver
in accordance with the preceding paragraph, notify the authorities
of such State of his intention to deliver such a person and the reasons
therefor.
3. The aircraft commander shall furnish the authorities to whom
any suspected offender is delivered in accordance with the provisions
of this Article with evidence and information which, under the law
of the State of registration of the aircraft, are lawfully in his possession.
ARTICLE

MADDE 10
İşbu sözleşmeye uygun olarak alman tedbirler dolayısıyle ne
uçak kaptanı, diğer herhangi bir mürettebat herhangi bir yolcu, uçağın sahibi veya işleticisi, ne de uçuşun adına yapılmış olduğu şahıs,
hakkında bu tedbirlerin alındığı şahsın maruz kaldığı muamelelerle
ilgili herhangi bir kovuşturmada sorumlu tutulamaz.
BÖLÜM — IV
Uçağın Kanun dışı yollarla ele geçirilmesi
MADDE 11
1. Kanunsuz şekilde, şiddet veya şiddete başvurma tehdidiyle,
uçaktaki bir şahıs, uçuş halindeki bir uçağın faaliyetini engellediği
kontrolünü ele geçirdiği veya kontrolü altına aldığı, veya böyle bir
fiili tamamlamak üzere olduğu takdirde, Âkit
Devletler,
uçağın
kontrolünü meşru kaptanına geri vermek veya onun, uçağı kontrola
devam etmesini sağlamak için bütün uygun tedbirleri alırlar.
2. Bir önceki paragrafta öngörülen durumlarda, uçağın iniş
yaptığı Âkit Devlet, yolcularının ve mürettebatın, mümkün olur olmaz
yollarına devam etmelerine müsaade verir ve uçağı ve yükünü meşru
sahiplerine iade eder.

7

10

For action taken in accordance with this Convention, neither the
aircraft commander, any other member of the crew, any passenger,
r he owner or operator of the aircraft, nor the person on whose behalf
the flight was performed shall be held responsible in any proceeding
account of the treatment undergone by the person against whom the
actions were taken.
CHAPTER — IV
Unlawful Seizure of Aircraft
ARTICLE

11

1. When a person on board has unlawfully committed by force
or threat thereof an act of interference, seizure, or other wrongful
exercise of control of an aircraft in flight or when such an act is
about to be committed, Contracting States shall take appropriate
measures to restore control of the aircraft to its lawful commander or
to preserve his control of the aircraft.
2. In the cases contemplated in the preceding paragraph the
Contracting State in which the aircraft lands shall permit Its passengers
and crew to continue their journey as soon as practicable, and shall
return the aircraft and its cargo to the persons lawfully entitled to
possession.
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BOLÜM — V

CHAPTER — V

Devletlerin yetkileri ve yükümlülükleri

Power and Duties of States

MADDE

12

Herhangi bir Âkit Devlet, diğer bir Âkit Devletin sicilinde kayıtlı bir uçağın kaptanının, herhangi bir şahsı 8 nci maddenin 1 nci
paragrafı uyarınca uçaktan indirmesine müsaade etmek zorundadır.

ARTICLE

12

Any Contracting State shall allow the commander of an aircraf
registered in another Contracting State to disembark any person pur
suant to Article 8, paragraph 1.

MADDE 13

ARTICLE 13

1 — Herhangi bir Âkit Devlet, uçak kaptanının 9 uncu maddenin 1 inci paragrafı uyannca teslim ettiği herhangi bir şahsı teslim almak zorundadır.

1. Any Contracting State shall take delivery of any person whon
the aircraft commander delivers pursuant to Article 9, paragraph 1.
2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, an;
Contracting State shall take custody or other measures to ensure thi
presence of person suspeoted of an act contemplated in Article 11
paragraph 1 ant of any person of whom it has taken delivery.
The custody and other measures shall be as provided in the lav
of that State but may only be continued for such time as is reasonably
necessary to enable any criminal or extradition procedings to be inst:
tuted.
3. Any person in custody pursuant to the previous paragrapl
shall be assisted in communicating immediately with the nearest app
ropriate representative of the State of which he is a national.
4. Any Contracting State, to which a person is delivered pursuan
to Article 9, paragraph 1, or in whose territory an aircraft lands follov
ing the commission of an act contemplated in Article 11, paragraph 1
shall immediately make a preliminary enquiry into the facts.

2 — Herhangi bir Âkit Devlet, şartların gereği olarak gördüğü
takdirde, teslim aldığı veya 11 inci maddenin 1 inci paragrafında öngörülen bir fiili işlediğinden şüphelenilen bir şahsı gözaltına alır veya
muhafazası için gerekli diğer tedbirleri alır. Gözaltına alma ve diğer
tedbirler, o Devletin kanunları uyarınca olur, fakat, sadece ceza yargılaması veya iade işlemlerinin başlatılmasını mümkün kılmak için
gerekli makul bir süre boyunca devam edebilir.
3 — Önceki paragraf uyarınca gözaltına alınan bir şahsın, vatandaşı olduğu Devletin en yakındaki ilgili temsilcisiyle derhal irtibat kurmasına yardımcı olunur.
4 — 9 uncu maddenin 1 inci paragrafı hükümleri uyarınca bir
şahsm teslim edildiği veya bir uçağın, 11 inci maddenin 1 inci paragrafında öngörülen bir fiilin işlenmesinden sonra ülkesine inmiş olduğu herhangi bir A k i t Devlet, derhal olay hakkında bir hazırlık soruşturması yapar.
5 — Bir Devlet, bu madde uyannca bir şahsı gözaltına alınca,
uçağın tescil edildiği Devlete, gözaltına alınan şahsın uyruğu bulunduğu Devlete ve gerekli görüyorsa, diğer ilgili Devletlere, o şahsın
gözaltına alındığı ve gözaltına alınmasını gerektiren şartlan derhal
bildirir. Bu maddenin 4 üncü paragrafında öngörülen hazırlık soruşturmasını yapan Devlet, bulgularını, anılan Devletlere derhal bildirir ve kaza yetkisini kullanmak niyetinde olup olmadığını belirtir.
MADDE 14
1 — Herhangi bir şahıs, 8 inci maddenin 1 inci paragrafı uyarınca uçaktan indirildiği veya 9 uncu maddenin 1 inci paragrafı uya.
nnca teslim edildiği veya 11 inci maddenin 1 inci paragrafında öngörülen bir fiili ika ettikten sonra uçaktan indiği zaman, yolculuğuna devam etmek istemez veya devam edemezse ve iniş yapılan
Devlet, eğer sözkonusu kişi kendi uyruğunda değilse veya daimî ikametgâhı kendi ülkesinde bulunmuyorsa o kişiyi uyruğunda olduğu
veya daimî ikametgâhının bulunduğu Devletin ülkesine veya, hava
yolculuğuna başlamış olduğu Devletin ülkesine geri gönderebilir.
2 — Ne uçaktan indirme, ne teslim, ne 13 üncü maddenin 2 nci
paragrafında öngörülen gözaltına alma ve diğer tedbirler, ne de
sözkonusu şahsın geri gönderilmesi, şahısların giriş ve kabulüne ilişkin kanunları bakımından ilgili A k i t Devletin ülkesine kabul edilme
şeklinde telakki olunmayacak ve işbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm,
bir Âkit Devletin şahıslann kendi ülkesinden çıkarılmasına ilişkin
kanunlarını etkilemeyecektir.
MADDE 15
1 — 14 üncü madde hükümleri saklı kalmak şartıyle, 8 inci maddenin 1 inci' paragrafı uyarınca uçaktan indirilen ve 9 uncu maddenin 1 inci paragrafı uyarınca teslim edilen veya 11 inci maddenin
1 inci paragrafında öngörülen bir fiili ika ettikten sonra uçaktan
inen ve yolculuğuna devam etmek isteyen herhangi bir şahıs, iniş
yapılan Devletin kanunlarına göre iade işlemi veya ceza kovuşturması bakımından orada kalması gerekli olmadıkça, mümkün olur
olmaz istediği istikamete gitmekte serbesttir.
2 — Ülkeye giriş ve kabule, suçluların iadesine ve ülkeden çıka.
nlmaya ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak şartıyle, ülkesinde
8 inci maddenin 1 inci paragrafı uyarınca uçaktan indirilmiş veya 9
uncu maddenin 1 inci paragrafı uyarınca teslim edilmiş veya 11 inci
maddenin 1 inci paragrafında öngörülen bir fiili ika ettiğinden şüphelenilen ve uçaktan inmiş olan bir şahıs hakkında bir &rit Devlet,
onun muhafazası ve güvenliği için, benzer durumlarda kendi uyruklarına tatbik olunandan farklı bir muamele tatbik etmeyecektir.

5. When a State, pursuant to this Article, has taken a person int
custody, it shall immediately notify the State of registration of th
aircraft and the State of nationality of the detained person and if i
considers it advisable, any other interested State of the fact that sue
person is in custody and of the circumstances which warrant his d(
tention. The State which makes the preliminary enquiry contemplate
m paragraph 4 of this Article shall promptly report its findings to th
said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdi<
tion.

ARTICLE

14

1. When any person has been disembarked in accordance wit
Article 8, paragraph 1, or delivered in accordance with Article 9, p!
ragraph 1, or has disembarked after committing an act contemplate
in Article 11, paragraph 1, and when such person cannot or does nc
desire to continue his journey and the State of landing refusus to adm:
him, that State may, if the person in question is not a national or pe.
manent resident of that State, return him to the territory of the Stat
of which he is a national or permanent resident or to the territory c
ihe State in which he began his journey by air.
2. Neither disembarkation, nor delivery, nor the taking of cust<
dy or other measures contemplated in Article 13, paragraph 2, nc
return of the person concerned, shall be considered as admission t
the territory of the Contracting State concerned for the purpose c
its law relating to entry or admission of persons and nothing in th:
Convention shall affect the law of a Contracting State relating to th
expulsion of persons from its territory.
ARTICLE 15
1. Without prejudice to Article 14, any person who has bee
disembarked in accordance with Article 8, paragraph 1, or delivered i
accordance with Article 9, paragraph 1, or has disembarked after cor
mitting an act contemplated in Article 11, paragraph 1, and wh
desires to continue his journey shall be at liberty as soon as pracl
cable to proceed to any destination of his choice unless his presenc
is required by the law of the State of landing for the purpose <
extradition or criminal proceedings.
2. Without prejudice to its law as to entry and admission t
and extradition and expulsion from its territory, a Contracting Sta
in whose territory a person has been disembarked in accordan<
with Article 8, paragraph 1, or delivered in accordance with Artie
9, paragraph 1 or has disembarked and is suspected of having cor
mitted an act contemplated in Article 11, paragraph 1, shall accot
to such person treatment which is no less favourable for his prote
tion and security than that accorded to nationals of such Contrac
ing State in like circumstances.
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BÖLÜM — VI
Diğer hükümler
MADDE 16
1 — Bir Âkit Devlette tescil edilmiş bir uçakta işlenen suçlar,
suçluların iadesi bakımından, sadece işlendikleri yerde değil aynı
zamanda uçağı tescil eden Devletin ülkesinde de işlenmiş gibi muameleye tabi tutulurlar.
2 — Önceki paragrafın hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, suçlunun iadesi yükümlülüğünü doğurduğu
şekilde telakki edilemez.
MADDE 17
Âkit Devletler, uçakta işlenen bir suç dolayısıyle kovuşturma
veya tutuklama için herhangi bir tedbir alırlarken veya başka bir
şekilde kaza yetkilerini kullanırlarken, hava seyrüseferinin güvenliği
ve diğer menfaatleri bakımından gereken dikkati gösterecekler ve
uçağın, yolcuların, mürettebatın veya yükün gereksiz olarak gecikmesini önleyecek şekilde hareket edeceklerdir.
MADDE 18
Âkit Devletler, hiçbir Devlette tescil edilmemiş uçaklar işleten
müşterek hava ulaştırma işletmeleri veya milletlerarası işletme teşekkülleri kurarlarsa, duruma göre, aralarından birini, bu sözleşmenin
amaçları bakımından tescil eden Devlet sayılmak üzere tayin edecekler
ve bunu Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına bildireceklerdir. Bu
teşkilât da, bu hususu, bu sözleşmeye taraf olan bütün devletlere duyuracaktır.
BÖLÜM — VII
Nihai Hükümler
MADDE 19
İşbu Sözleşme, 21 nci madde hükümleri gereğince yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Birleşmiş Milletlerin veya İhtisas teşekküllerinden
birinin o tarihte üyesi bulunan herhangi bir devlet adma imzalanmaya
açık tutulacaktır.
MADDE 20
1 — İşbu sözleşme, imzalayan devletlerin anayasa usullerine
uygun olarak onaylanacaktır.
2 — Onay belgeleri Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi edilecektir.
(MADDE 21
1 — İşbu Sözleşme oniki imzalayan Devletin onay belgelerini
tevdi ve onikinci onay belgesinin tevdiinden sonraki doksanıncı günde
bu Devletler arasında yürürlüğe girecektir. Bundan sonra onaylanan
her Devlet bakımından Sözleşme, onay belgesinin tevdiinden sonraki
doksanıncı günde yürürlüğe girecektir.
2 — İşbu Sözleşme yürürlüğe girdiğinde Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından Birleşmiş Millet Genel Sekreteri nezdinde
tescil ettirilecektir.
MADDE 22
1 — İşbu Sözleşme, yürürlüğe girdikten sonra, Birlemiş Milletler veya İhtisas Teşekküllerinden birinin üyesi bulunan herhangi bir
Devletin katılmasına açık olacaktır.
2 — Bir Devletin katılması, katılma belgesini Milletlerarası Sivil
Havacılık Teşkilâtına tevdi etmesi ile ve katılma keyfiyeti belgenin
tevdi tarihinden sonraki doksanıncı günde hüküm ifade edecektir.
MADDE 23
1 — Âkit Devletlerden herhangi biri Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına bir ihbarda bulunmak suretiyle bu Sözleşmeyi feshedebilir.
2 — İşbu fesih keyfiyeti, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı
tarafından çekilme ihbarının alınmasından 6 ay sonra hüküm ifade
edecektir.
MADDE 24
1 — İki veya daha fazla Âkit Devlet arasında bu Sözleşmenin
yorumlanması veya uygulanması hususunda ortaya çıkan anlaşmazlık
müzakere yolu ile halledilemez ise, taraflardan birinin talebi üzerine,
hakeme sunulacaktır. Tahkim talebi tarihinden itibaren 6 ay içinde
taraflar hakem heyetinin teşekkül tarzı halkında anlaşmaya varamaz-
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CHAPTER — VI
Other Provisions
ARTICLE 16
1. Offences committed on aircraft registered in a Contracting
State shall be treated, for the purpose of extradition, as if they had
been committed not only in the place in which they have occurred
but also in the territory of the State of registration of the aircraft.
2. Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, nothing in this Convention shall be deemed to create an obligation to grant extradition.
ARTICLE 17
In taking any measures for investigation or arrest or otherwise
exercising jurisdiction in connection with any offence committed on
board an aircraft the Contracting States shall pay due regard to the
safety and other interests of air navigation and shall so act as to
avoid unnecessary delay of the aircraft, passengers, crew or cargo.
ARTICLE 18
If Contracting States establish joint air transport operating organizations or international operating agencies, which operate aircraft not registered in any one State those States shall, according
to the circumstances of the case designate the State among them
which, for the purpose of this Convention shall be considered as
the State of registration and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organization which shall communicate the
notice to all States Parties to this Convention.
CHAPTER — VII
Final Clauses
ARTICLE 19
Until the date on which this Convention comes into force in
accordance with the provisions of Article 21, it shall remain open
for signature on behalf of any State which at that date is a member
of the United Nations or of any of the Specialized Agencies.
ARTICLE 20
1. This Convention shall be subject to ratification by the signatory States in accordance with their constitutional procedures.
2. The instruments of ratification shall be deposited with the
International Civil Aviation Organization.
ARTICLE 21
1. As soon as the twelve of the signatory States have deposited
their instruments of ratification of this Convention, it shall come
into force between them on the ninetieth day after the date of the
deposit of the twelfth instrument of ratification. It shall come into
force for each State ratifying thereafter on the ninetieth day after
the deposit of its instrument of ratication.
2. As soon as this Convention comes into force, it shall be
registered with the Secretary-General of the United Nations by the
International Civil Aviation Organization.
ARTICLE 22
1. This Convention shall, after it has come into force, be open
lor accession by any State member of the United Nations or of any
of the Specialized Agencies.
2. The accession of a State shall be effected by the deposit
of an instrument of accession with the International Civil Aviation
Organization and shall take effect on the ninetieth day after the
date, of such deposit.
ARTICLE 23
1. Any Contracting State may denounce this Convention by
notification addressed to the International Civil Aviation Organization.
2. Denunciation shall take effect six months after the date of
receipt by the International Civil Aviation Organization of the notification of denunciation.
ARTICLE 24
1. Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which cannot
be settled through negotiation, shall, at the request of one of them, be
submitted to arbitration. If within six months from the date of the
request for arbitration the Parties are unable to agree on the or-
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larsa, taraflardan herhangi biri anlaşmazlığı Divan Statüsüne uygun
olarak yapılacak bir müracaatla. Milletlerarası Adalet Divanına götürebilir.
2 — Her Devlet, bu Sözleşmeyi imzalarken veya onaylarken veya
Sözleşmeye katılırken bir önceki paragrafla kendisini bağlı saymadığını beyan edebilir. Böyle bir ihtirazı kayıt ileri sürmüş olan herhangi
bir Âkit Devlete karşı diğer Âkit Devletler önceki paragrafla bağlı
sayılmayacaklardır.
3 — Önceki paragraf uyarınca bir ihtirazi kayıt ileri süren Âkit
Devlet, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına bildirmek suretiyle
her zaman için bu kaydı geri alabilir.
MADDE 25
Bu Sözleşmeye 24 üncü madde hükümleri dışında, herhangi bir
ihtirazi kayıt ileri sürülemez.
MADDE 26
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı aşağıdaki hususları Birleş,
miş Milletlerin veya ihtisas Teşekküllerinde herhangi birinin üyesi
bulunan bütün Devletlere bildirecektir :
a) Sözleşmeye konan her imzayı ve tarihini,
b) Tevdi olunan her onay veya katılma belgesini ve tarihini,
c) Bu Sözleşmenin, 21 inci maddenin 1 inci paragrafı hükümleri
uyarınca yürürlüğe giriş tarihi,
d) Her çekilme ihbarının alınışını ve tarihini,
e) 24 üncü madde hükümlerine göre yapılan her beyan veya
ihbarın almışını ve tarihini,
Yukarıdaki hususları tasdiken usulü veçhile hüküm etlerine yetkili kılman ve aşağıda imzaları bulunan tam yetkili Temsilciler bu
Sözleşmeyi imza etmişlerdir.
ingilizce Fransızca ve ispanyolca üç muteber metin halinde Bindokuzyüzaltmışüç yılı Eylül ayının ondördüncü günü Tokyo'da tanzim edilmiştir.
Bu Sözleşme, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi edilecek ve 19 uncu madde hükümleri uyarınca bu Teşkilât nezdinde
imzaya açık bulundurulacaktır. Sözü geçen Teşkilât, Sözleşmenin
onaylı örneklerini Birleşmiş Milletler ve İhtisas Teşekküllerinden herhangi birinin üyesi bulunan bütün Devletlere gönderecektir.
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ganisation of the arbitration, any one of those Parties may refer
the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State may at the time of signature or ratification of
this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by the preceding paragraph. The other Contracting
States shall not be bound by the preceding paragraph with respect
lo any Contracting State having made such a reservation.
3. Any Contracting State having made a reservation in accordance with the preceding paragraph may at any time withdraw this
reservation by notification to the International "Civil Aviation Organization
ARTICLE 25
Except as provided by Article 24 no reservation may be made
to this Convention.
ARTICLE 26
The International Civil Aviation Organization shall give notice
to all States Members of the United Nations or of any of the Specialized Agencies :
a) of any signature of this Convention and the date thereof;
b) of the deposit of any instrument of ratification or accession
and the date thereof;
c) of the date on which this Convention comes into force in
accordance with Article 21, paragraph 1;
d) of the receipt of any notification of denunciation and the
date thereof; and
e) of the receipt of any declaration or notificantion made under Article 24 and the date there of.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned
Plenipotentiaries,
having been duly authorized, have signed this Convention.
DONE at Tokyo on the fourteenth day of September One Thousand Nine Hundred and Sixty-three in three authentic texts drawn
up in the English, French any Spanish languages.
This Convention shall be deposited with the International Civil
Aviation Organization with which, in accordance with Article 19 itshall remain open for signature and the said Organization shall send
certified copies thereof to all States Members of the United Nations
or of any Specialized Agency.

•••
Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı: 15153
1 — Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde açık bulunan 1250 lira
aylıklı, Hayvan yetiştirme ve Su Ürünleri Kürsüsündeki Profesörlüğe,
Fakülte Kurulu tarafmdan seçilen ve seçimi üniversite Senatosunca kabul
edilen, aynı Fakülte Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri Kürsüsünde Doçent Dr. Metin Şengonca, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince
alabileceği aylıkla atanmıştır.
2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakam yürütür.
5/8/1975

Karar Sayısı : 15155
,1 — Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 1250 lira
aylıklı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafmdan seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun
görülen, aynı Fakülte Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsünde Doçent Dr. Birsen Akkartal, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince alabileceği aylıkla atanmıştır.
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
5/8/1975

CUMHURBAŞKANI

Başbakan V.
Prof. Dr. N. ERBAKAN

FAHRİ S• KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakam
A. N. ERDEM

CUMHURBAŞKANI

FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
Prof. Dr. N. ERBAKAN

Millî Eğitim Bakam
A. N. ERDEM

Karar Sayısı: 15154
1 — 1750 sayılı Kanunun 23 üncü Ve geçici 10 uncu maddeleri ile,
«Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe yükseltilmeleri
hakkmda Tüzük» ün 19 uncu maddesi hükümleri uyannca, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilen ve seçimi Üniversite
Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Deri ve Zührevi Hastalıklan Kürsüsü Doçenti Dr. Atıf Taşpmar'm kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını
Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne atanması
uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakam yürütür.
5/8/1975
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
Milli Eğitim Bakam
Prof. Dr. N. ERBAKAN
A. N. ERDEM

Karar Sayısı: 15156
1 — Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde açık bulunan 2000
lira aylıklı, Bağ-Bahçe Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, aynı
Fakülte Bağ - Bahçe Kürsüsünde Doçent Dr. Yılmaz Fidan, 1750 sayılı
Kanunun 24 üncü maddesi gereğince alabileceği aylıkla atanmıştır.
2 — Bu kararı Millî Eğitim1 Bakanı yürütür.
5/8/1975
CUMHURBAŞKANİ

FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
Prof. Dr. N. ERBAKAN

(Millî Eğitim Bakanı
A. N. ERDEM
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Y Ö N E T M E L I K L E RR
Millî Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığının Yurtdışı Hizmetlerinde Sürekli
Veya Geçici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Nitelikler Hakkında Yönetmeliğin VIII. Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkmda Yönetmelik
Madde 1 — 29 Şubat 1972 tarih ve 14114 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan «Millî Eğitim Bakanlığının Yurtdışı Hizmetlerinde Sürekli
veya Geçici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Nitelikler Hakkında Yönetmelik» in VIII. maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Madde VIII/A-Memur olarak adaylık süresini doldurarak adaylığı kaldırılmış bulunmak ve Bakanlık Teşkilâtında fiilen çalışır olmak,
Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
Madde 3 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel
Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Hastaneleri, Devlet Hastaneleri,
Özel Dal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri, Tabip, Yardımcı
Tıp Personeli, Teknik Personel, Hizmetler ve Yatak Kadro
Dağılım Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair
Yönetmelik
1 — Standart Kadro Dağılım Yönetmeliğinde Süleymaniye Doğumevi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi sehven 40 yataklı olarak
gösterilmiş olduğundan bunun konsültan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanı olarak düzeltilmesi.
2 — 400 ve 400 den yukarı yatağı bulunan bölge hastanelerinde
bilhassa travmatolojik vak'alara gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasını sağlamak maksadıyla 15 yataklı bir noroşirürji servisi kurulması.
3 — Eğitim Hastanelerinde günden güne artan iş harci medeni
iJe yatan hastaların ilâçlarının hazırlanması ve bütün hizmetlerinin
yürütülmesinde zaman kaybını önlemek amacı ile Ankara Nümune
Hastanesine 3, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesine 1, Atatürk Sanatoryumuna 2, Ankara Doğumevine 2, Haydarpaşa Nümune Hastanesine 2,
Şişli Çocuk Hastanesine 2, Beyoğlu İlk Yardım Hastanesine 1, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine 1, İzmir Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesine 1, olmak üzere Eczacı kadrolarının Standart Kadro
Dağılım Yönetmeliğine ilâvesi.
4 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girer.
5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
yürütür.
istanbul Üniversitesinden :

istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü
Yönetmeliği
1. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 — Maliye Enstitüsü, istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı, Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca tüzel
kişiliği olan bir araştırma ve eğitim kurumudur.
Madde 2 — Enstitünün amaçları şunlardır:
a) Genel olarak maliye bilimi alanında ve özellikle Türkiye'de
maliye, kamu ekonomisi ve kamu kesiminin çeşitli sorunları üzerinde
teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
b) Yukarda belirtilen konularda kurs, seminer, konferanslar diizenliyerek eğitim yapmak ve bilginin yayılmasına çalışmak,
c) Merkezî ve mahallî idarelerin ve başka kamu kuruluşlarının,
gerçek ve tüzel kişilerin maliye ve kamu ekonomisi alanında araştırma
isteklerini karşılamak,
d) Maliye ve kamu ekonomisi alanlarında uluslararası kongrelere
katılmak, bu tür kongreler ve toplantılar düzenlemek, araştırma ve

eğitim için yabancı ülkelerdeki
programlar yürütmek,
e)

kurumlarla ilişki kurmak ve ortak

Bu amaçlarla ilgili her çeşit yayın yapmak.

II. ENSTİTÜNÜN ORGANLARI
Madde 3 — Enstitünün organları şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Danışma Kurulu,
c) Enstitü Müdürü,
d) Yönetim Kurulu,
e) Denetçiler.
Madde 4 — Genel Kurul, İktisat Fakültesi Fakülte Kurulu üyelerinden oluşur. Genel Kurul, Enstitü Müdürünün çağrısı üzerine üye
sayısının yarıdan bir fazlası ile; bu çoğunluk sağlanamazsa, yedi gün
içinde yapılacak ikinci toplantıya katılan üyeler ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Müdür toplantıyı açar ve bir başkan, iki sekreter
seçimi yapılır. Genel Kurul Enstitü Müdürünü, Müdür Yardımcısını,
Yönetim Kurulu Üyelerini ve iki Denetçiyi seçer, Enstitü çalışmaları
hakkında karar alır, denetçilerin raporlarını inceler, Enstitü bütçe önerisini görüşür ve kabul eder.
Madde 5 — Danışma Kurulu şu üyelerden oluşur:
a) istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyeleri, Hukuk
ve işletme Fakülteleri Maliye ve İktisat Kürsüleri öğretim üyeleri ile
İktisat Fakültesi Maliye Kürsüleri ve Maliye Enstitüsü doktor öğretim
yardımcıları,
b) Maliye Bilimi ve uygulaması alanında tanınmış olanlar arasından, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Genel Kurulu tarafından seçilmiş kişiler,
c) istanbul Üniversitesi dışındaki diğer üniversiteler ile yabancı
üniversiteler ve akademik kurumlarda bulunan profesör, doçent ve uzmanlar arasından Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ile Enstitü Genel
Kurulunca seçilen kişiler,
d) Enstitünün faaliyetlerine destek olan veya bunlardan yararlanacak durumda olan ve Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Enstitü
Genel Kurulunca seçilmiş kamu kurumları ile özel kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişilerin birer temsilcisi,
e) Türk veya yabancı eğitim kurumlan mensupları arasından
Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü ile seçilmiş olanlar.
Madde 6 — Danışma Kurulu her yıl kış sömestresi sonunda. Enstitü Yönetim Kurulunca belirtilecek bir tarihte toplanarak Enstitünün
bir yıllık çalışmalarını inceler ve yapılacak işler hakkında düşünce
ve tavsiyelerini bildirir.
Madde 7 — Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun karan ile veya
üye sayısının üçte birinin isteği ile olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
İlk toplantı için üye sayısının en az üçte biri hazır bulunmalıdır. Bu
sağlanamazsa, yedi gün içinde yapılacak ikinci toplantıya katılan üyeler ile toplanır. Danışma Kurulu her toplantıda bir başkan ve iki
sekreter seçer. Danışma Kurulunun kararlan toplantıya katılanlann
çoğunluğu ile verilir.
Madde 8 — Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürünün başkanlığında Müdür Yardımcısı ile ikisi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüleri
öğretim üyeleri ve birisi Maliye Kürsüleri ile Maliye Enstitüsü doktor
öğretim yardımcılarından olmak üzere üç üyeden meydana gelir. Enstitü Yönelim Kurulu üç yıl için seçilir.
Madde 9 — Yönetim Kurulu Enstitünün bilimsel çalışmalarını
yönetir, gerekli kararları alır ve Müdürün göreceği işlerde kendisine
vardım eder. Enstitünün bütçesini ve kesin hesaplarım hazırlar.
Madde 10 — Yönetim Kurulu, ders yılı sırasında en az iki ayda
bir defa Enstitü Merkezinde toplanır. Enstitü Müdürü gerekli görürse
Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Madde 11 — Enstitü Müdürü, İktisat Fakültesi Maliye Kürsüleri
Profesörleri arasmdan ve Müdür Yardımcısı, İktisat Fakültesi Maliye
Kürsüleri öğretim üyeleri arasmdan seçilir. Enstitü, Müdür tarafından
temsil edilir. Enstitünün yönetim işlerini Müdür yürütür.
Madde 12 — Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yapar.
Müdür bulunmadığı zaman kendisine vekâlet eder.
Madde 13 — Enstitü yönetiminde üstün başanları geçmiş eski
müdürleri ile Maliye bilimine önemli katkıda bulunmuş yerli ve yabancı bilim adamlarına Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun
kararıyla «Enstitü Şeref Üyeliği» verilir.
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III. MALI HÜKÜMLER
Madde 14 — Enstitünün gelir kaynaklarını iktisat Fakültesi Bütçesinden, diğer devlet dairelerinden, kamu kurumlan ile iktisadî Devlet
Kuruluşlarından verilecek paralarla Enstitü faaliyetleri ve Enstitü tarafından yapılacak işler karşılığında alınacak paralar, bağışlar ve vasiyetler ile bunlann gelirleri ve Danışma Kurulu Üyeliğine seçilecek
kurumların ödiyecekleri yıllık aidat teşkil eder.
Madde 15 — Enstitü bütçesinin tahakkuk âmiri Enstitü Müdürü, itâ âmiri Fakülte Dekanıdır.
Madde 16 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Geçici Madde:
Enstitü Genel Kurulunun ilk toplantısına kadar Yönetim Kurulu
Üyelerini, Fakülte Kurulu seçer.

istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Gelişme ve
Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği
I — GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 — Sosyal Gelişme ve Araştırma Enstitüsü, istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesine bağlı. Üniversiteler Kanununun 2. maddesi gereğince tüzel kişiliği olan bir araştırma ve eğitim kurumudur.
Madde 2 — Enstitünün amaçlan şunlardır :
a) Genel olarak sosyal bilimler alanında ve özellikle Türkiye'de
sosyal gelişme ile ilgili konular üzerinde her çeşit araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak,
b) Yukanda belirtilen konularda kurs, seminer, konferans, kollegyum ve oturumlar düzenliyerek sosyal siyaset eğitiminin ve bilgisinin yayılmasına Ve gelişmesine çalışmak,
c) Sosyal konular üzerinde kamu ve özel kuruluşlann inceleme,
araştırma ve danışma isteklerini karşılamak,
d) Sosyal gelişme ve sosyal siyaset alanlannda çalışan yerli, yabancı ve uluslararası kurumlann çalışmalarını izlemek; araştırma ve
eğitim amacıyla bu kuramlarla ilişki kurmak ve ortak programlar
jürütmek,
e) Sosyal gelişme ve sosyal siyaset alanlannda ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak,
f) Sosyal gelişme ve sosyal siyasetle ügili her türlü yayın yapmak.
II — ENSTİTÜNÜN ORGANLARI
Madde 3 — Enstitünün organlan şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Danışma Kurulu,
c) Enstitü Müdürü,
d) Yönetim Kurulu,
e) Denetçiler.
Madde 4 — Genel Kurul, İktisat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeleri
ile istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi «iş Hukuku» Kürsülerinin
başkanlan, işletme Fakültesi «Personel Yönetimi» ve «Yönetim ve
Organizasyon» Kürsülerinin başkanlan veya bu kürsülerin uygun görecekleri birer temsilciden oluşur.
Genel Kurul, her yıl kış sömestresi başında Enstitü Müdürünün
çağnsı üzerine üye sayısının bir fazlası ile; bu çoğunluk sağlanamazsa, yedi gün içinde yapılacak ikinci toplantıya katılan üyeler ile olağan toplantısını yapar ve oy çokluğu ile karar verir. Enstitü Müdürü
toplantıyı açar ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan ve iki
sekreter seçimi yapılır.
Genel Kurul, Enstitü Müdürünü, Müdür Yardımcısını, Yönetim
Kurulu Üyelerini ve iki Denetçiyi seçer, Enstitü çalışmalannı ve Denetçilerin raporlarını inceler, Enstitü bütçe önerisini görüşür ve
onaylar.
Madde 5 — Genel Kurul, üyelerinin 1/3 ünün veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine Enstitü Müdürü tarafmdan olağanüstü toplantıya çağnlır.
Madde 6 — Danışma Kurulu şu üyelerden meydana gelir :
a) istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesinin «Sosyal Siyaset»
ile ilgili kürsülerinin öğretim üyeleri ile diğer kürsülerin birer temsilcisi,
b) istanbul Üniversitesi Hukuk ve işletme Fakülteleri ile Türkiye'de diğer yüksek öğretim kurumlarının «Sosyal Siyaset» veya bu
disiplinin kapsamı içine giren bir konuda eğitim yapan kuruluşlannın
öğretim üyelerinden birer temsilci,
c) Devlet Planlama Teşkilâtı Sosyal Planlama Dairesinden bir
tmsilci,
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d) Çalışma Bakanlığına bağlı Genel Müdürlükler ile aynı Bakanlığın Araştırma Kurulundan ve diğer araştırma enstitülerinden birer
temsilci,
e) Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığından bir temsilci,
f) Türkiye'de en fazla temsil gücüne sahip işçi ve işveren konfederasyonlardan birer temsilci,
g) Enstitünün amacına uygun araştırma ve eğitim faaliyeti yapan ve Enstitü Yönetim Kurulunca seçilecek olan diğer tüzel kişilerin
birer temsilcisi,
h) Enstitüye önemli bilimsel ve maddî yardımlan dokunan kuruluş veya kişilerin birer temsilcisi,
i) Enstitünün amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından yararlanılması gereken kişiler arasından üyelerce yapılan öneri üzerine Yönetim Kurulunca seçilecek kişiler.
Madde 7 — Danışma Kurulu her yıl en az bir defa Enstitü Müdürlüğünce belirtilecek bir tarihte toplanarak Enstitünün faaliyeti hakkmda düşünce ve tavsiyelerini bildirir.
Madde 8 — Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü ve Yardımcısı ile. Genel Kurulca iktisat Fakültesi öğretim üyeleri arasmdan üç
yıl için seçilen üç üyeden oluşur.
Madde 9 — Yönetim Kurulu, Enstitü Genel Kurulunun kendisine
verdiği bütün görevleri yapar, çalışma programını düzenler ve uygular, Enstitünün bütçesini ve kesin hesaplannı hazırlar.
Madde 10 — Yönetim Kurulu, ders yılı sırasmda en az ayda bir
defa Enstitü merkezinde toplanır. Enstitü Müdürü gerekli görürse Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.
Madde 11 — Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı Enstitü Genel
Kurulu tarafından istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesinin sosyal siyasetle ilgili kürsülerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl için seçilir.
Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı olup, Enstitüyü Üniversite içinde ve dışında temsil eder, Enstitü işlerini yürütür ve bütçeyi uygular.
Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eder.
Madde 12 — Enstitü Genel Kurulu tarafmdan üç yıl için seçilen
iki Denetçi, denetleme sonuçlanna ait yıllık raporlarını Enstitü Genel
Kuruluna verir.
III — MALI HÜKÜMLER
Madde 13 — Enstitünün malî kaynaklan, iktisat Fakültesinden
aynlan ödeneklerle, yapılacak işler karşılığı elde edilecek paralar;
yerli, yabancı ve uluslararası resmî ve özel, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak yardım, bağış ve vasiyetlerle bunlann gelirlerinden
oluşur.
Madde 14 — Enstitü bütçesinin tahakkuk memuru Enstitü Müdürü, itâ âmiri Fakülte Dekanıdır.
Madde 15 — Enstitü çalışmalan için gerekli teknik eleman, memur ve müstahdem, müdürün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun
onayı ile tayin edilir.
Madde 16 — Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı talihte yürürlüğe girer.
•
Ankara Üniversitesi 'nden;

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktora
Yönetmeliği
Madde 1 — Doktora çalışmalannm gayesi, doktora adayını bir
bilim dalında kendi başına araştırma ve inceleme yapacak ve belli bir
konuda bilimsel sonuçlara varacak bir seviyeye getirmektir. Söz konusu
yeteneği Ilâhiyat Temel Bilimleri dallarında bu doktora Yönetmeliği
hükümlerine göre isbat edenlere «Ilâhiyat Doktoru» payesi yerilir.
Madde 2 — Doktora öğrencisi olmak istiyenlerin bir Ilâhiyat Fakültesinden lisans diploması almalan şarttır.
Üniversiter nitelikte ve en az üç yıl süreli öğretim yaptığı ve
gördüğü öğretimin yapacağı doktoraya esas teşkil edebilecek mahiyette bulunduğu Fakülte Kurulunca tesbit edilen diğer yüksek öğrenim
kuruluşlarından mezun olanlar da doktora adayı olabilirler.
Doktora öğrenciliğine ancak pekiyi ve iyi derece ile mezun olanlar
başvurabilirler.
Madde 3 — Doktora öğrencisi olmak istiyen her yıl Ekim ayının
15 ine kadar bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına müracaat eder. Dilekçede, doktora yapacağı bilim dalım, öğrenim durumunu \ç sınavına
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gireceği yabancı dilleri belirtir. Dilekçeye ayrıca, adayın seçeceği tez
yöneticisi olacak öğretim üyesinin muvafakat yazısı eklenir.
Fakülte Kurulu Ekim ayının sonunda doktoraya müracaat edenlerin durumunu inceliyerek sınava girip giremiyeceklerine karar verir.
Madde 4 — Doktora öğrencisi olarak kaydının yapılabilmesi için
adayın, doçentlik sınav yönetmeliğinde kaydedilen bir yabancı dili ve
tezi yönetecek öğretim üyesinin gerekli göreceği kaynak dillerden birini - araştırmalar ve incelemelerden faydalanacak derecede bildiğini yapılacak bir sınavda göstermesi lâzımdır. Bu sınavlar, o dillerdeki ve
doktora yapılacak bilim dalı ile ilgili metinleri, lügat yardımı ile, yazılı olarak Türkçeye çevirmesi ile olur.
Dil sınavlarında başarı gösterenler ayrıca bilim sınavına tâbi tutulurlar. Sınavlar Fakülte Kurulunca seçilecek üçer kişilik jüriler tarafından yapılır.
Doktora giriş imtihanları her yılın Kasım ayının ilk yarısında açılır.
Bu sınavlarda başarı gösterenler fakülteye doktora öğrencisi olalak kaydedilirler.
Madde 5 — Aday doktoraya kaydolma tarihinden itibaren, bir
ders yılı, doktora yapacağı bilim dalının doktora kurlarına devam eder
ve tez yöneticisinin vereceği dört konuda yazılı seminer ödevi hazırlar. Doktora kurları en az haftada bir saattir.
Aday, Doktora seminerlerindeki başarısı ilgili öğretim üyesince
tesbit edildikten ve doktora yaptığı bilim dalındaki doktora derslerinin sınavını başarıyla verdikten sonra tez konusunu alabilir. Seminer
ve sınavların herhangi birinde başarı gösteremiyenlerin hazırlık dönemi en çok bir yıl daha uzatılabilir. Tez konusu ilgili öğretim üyesi ve
aday tarafından tesbit edilir ve Fakülte Kurulunun onayına sunulur.

n

kan, konuyu iki hafta içinde Fakülte Kuruluna getirir. Fakülte Kurulu,
tezi yöneten öğretim üyesi dışında, aynı bilim dalında, yoksa yakın
bilim dallarında diğer iki öğretim üyesini, tezi incelemesi için jüri
üyesi olarak seçer. Tez yöneticisi, jürinin tabii üyesidir.
Aday tarafından dört nüsha olarak sunulmuş olan tezden bir
rüsTıası Dekanlıkta muhafaza edilerek diğer üç nüsha jüri üyelerine
gönderilir, jüri üyeleri en geç üç ay içinde tezi incelerler. İncelemesini
bitiren üye bunu bir yazı ile Dekanlığa bildirir. Üç üyenin de incelemelerini bitirmelerinden sonra Dekan bir hafta içinde, tayin edilen
gün ve saatte adayı jüri önünde tezini savunmaya çağırır. Tez savunmasından sonra bir hafta içinde jüri üyeleri ayrı ayn hazırlıyacakları
raporları Dekanlığa teslim ederler. Dekan son raporun verilmesinden
itibaren bir hafta zarfında jüriyi toplantıya davet eder. Toplantıda
tez hakkındaki raporlar açılır ve okunur. Tez oy çokluğu ile kabul edilebilir. Tez kabul edildiği takdirde jüri üyeleri bunun derecesini «Pekiyi», «İyi» veya kabul edilebilir olarak tespit ederler.
Madde 10 — Tez reddedildiği takdirde jüri üyeleri müştereken
hazırlayacakları bir raporla bunu Dekanlığa bildirirler. Dekan tezin
reddini adaya, müşterek raporun bir sureti ile birlikte tebliğ eder.
Madde 11 — Doktora tezinin yetersizliği anlaşıldığı, fakat yapılacak tavsiyelerle düzeltilip tamamlanması mümkün görüldüğü takdirde de bu durum yine jüri üyelerinin müştereken hazırlıyacaklan
bir raporla adaya bildirilir. Bu durumda aday tezini bir yıl içinde
tekrar Dekanlığa sunar. Tezi yine yetersiz görülürse aday başka bir
müracaatta bulunamaz.
Madde 12 — Tezi kabul edilen aday, Dekan tarafından tayin edilen gün ve saatte tez konusunun alındığı esas dersten sınava tabi tutulur. Sınav esas dersten bir saat devam etmek üzere ve alenî olarak
yapılır. Aday sınavda başarı gösterdiği takdirde, derecesi «Pekiyi»,
«iyi» veya «Geçebilir» olarak tesbit edilir.
Doktora derecesi tez ve sınav derecelerinin ortalamasıdır. Pekiyi
veya iyi derecede olmayanlarda derece zikredilmez.
Madde 13 — Sınavda başarı gösteremiyen aday jürinin en az üç
ay, en çok altı ay içinde kararlaştıracağı tarihte bir daha sınava alınır.
Bunda da başarı gösteremiyen aday bir daha sınava kabul olunmaz.
Madde 14 — Adayın sınavı başarmasından sonra Dekan jüri ve
dinleyiciler huzurunda adaym başansını ve doktora derecesini belirterek kendisine Fakülte adına «İlâhiyat Doktoru» payesini tevcih eder.
Madde 15 — Doktora tezinin bastırılması hakkı Fakülteye aittir.
Fakülte, Yayın Komisyonunun kararı ile bu haktan vazgeçebilir. Yayın
Komisyonu, adaym tezini bastırmak için yaptığı müracaata üç ay içinde cevap vermek zorundadır. Aksi takdirde aday tezini kendisi bastırabilir. Eser Fakültece bastırılırsa sahibine te'lif ücreti karşılığı olarak
-50- nüsha verilir. Eseri sahibi bastırırsa fakülte'ye -50- nüsha verir.
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 17 — Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce doktoraya
kaydolanlar eski Yönetmelik hükümlerine tabidirler.
Madde 18 — 17. madde hükmü saklı kalmak şartı ile 31/7/1968
tarihli Doktora Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

Madde 6 — Tez konusunun kabulünden itibaren üç yıl içinde tezini tamamlayıp sunamayan adayın kaydı silinir. Tez yöneticisinin
isteği üzerine Fakülte Kurulunca bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir. Tez çalışması süresinin enaz iki yılı tez yöneticisinin yönetim
ve denetimi altına geçer.
Madde 7 — Doktora öğrencisi tez hazırladığı bilim dalının dışında İlâhiyat Fakültesinden veya başka bir Fakülteden iki yardımcı ders
alır. Alınacak yardımcı dersleri tez yöneticisi seçer. (Diğer Fakültelerden alman dersler lisans seviyesinde olabilir.)
Yardımcı derslerin süresi bir ders yılıdır ve haftada iki saatten
(veya yılda kırkiki saatten) az olamaz. Derslere en az üçte iki oranında
devam edip sınavlarında başarı sağlamak gerekir. Bir İlâhiyat Fakültesinden mezun olmamış olanlar, lisans üstü düzeyde, bir ders yılı süresince haftada dört saat «İslâm Dini Esasları» dersine devam edip ve
doktora tezinin tesliminden önce başarılı sınav vermesi gerekir.
Madde 8 — Doktora tezi, Türkçe olarak, daktilo ile yazılmış veya
basılmış dört nüsha halinde Dekanlığa sunulur. Teze, adaym biyografisi ile tezin kendisi tarafından hazırlandığını belirten imzalı bir
belge de eklenir.
Madde 9 — Doktora tezi tez yöneticisinin kısa bir raporu ile
Dekanlığa sunulur. Doktora tezinin Dekanlığa sunulmasından sonra De'
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T E B L İ ĞG
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Teşvik Tedbirlerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları
Gösterir Tebliğ
474 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmüne göre çıkarılan Bakanlar
Kurulu Kararlarına dayanılarak düzenlenen «Muafiyet» Belgeleri; keza
aynı Kanuna istinaden çıkarılıp 5/5/1970 tarih ve 13486 sayılı Resmî
Gazete'de neşrolunan Yönetmelik hükümlerine göre tanzim
edilen
«Geçici ve Katî Taksitlendirme» Belgeleri; Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunlarına 202 ve 199 sayılı Kanunlarla eklenen hükümlere göre
tanzim edilen «Yatırım İndirimi» Belgeleri; 10/2/1973 gün ve 7/5821
sayılı Kararnameye istinaden «Orta ve Uzun Vadeli İhracat Garantili
Yatırım Kredilerinde Vergi, Resim ve Harç istisnası» Belgeleri ile
1318 sayılı Finansman Kanunu'nun 67. maddesine ek 2 nci maddesine
istinaden verilen «Bina İnşaat Vergisi İstisnası» Belgesi hakkındaki
uygulamalarla alakalı usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.

A — GÜMRÜK VE MUAFİYET BELGESİ : .
28/10/1969 tarih ve 6/12585 sayılı Kararnameye istinaden. Bakanlığımızca verilen Teşvik Belgelerinde kayıtlı Gümrük Muafiyetinden
yararlanmak isteyen yatırımcılara verilen ve yatırım mallarının ithalinde alman gümrük vergi ve resimlerinin nisbetini muafiyete indiren
bir belgedir.
1 — Müracaat

için gerekli

bilgi ve

belgeler:

Teşvik Belgelerinde gümrük muafiyetinden faydalanabilecekleri
belirtilen yatırımcılar, Teşvik Belgelerinin geçerlilik süreleri içinde
yatırıma ciddi ölçülerde başlamışlarsa ve belgede kayıtlı özel şartlan
olduğu takdirde, bunları yerine getirmişlerse, aşağıda gösterilen bilgi
ve belgeleri bir dilekçe ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne göndererek «Muafiyet Belgesi»
talebinde bulunurlar.
a — ithal edilecek yatırım mallan listesi
Teşvik belgesine esas projede yer alan tüm makina ve teçhizat
listesi (Global liste), Teşvik Belgesinde kayıtlı dış para ihtiyacına
uygun olarak, ve
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Sıra
No

Adedi
veya
FOB kıymeti
Adı ve Özellikleri Ağırlığı (Döviz cinsinden)

CİF
kıy.
(TL)

Güm. Vergi
veRes. Tuta.

Yukarıda gösterilen malumatları ihtiva edecek şekilde hazırlanır.
Bu liste Teşvik Belgesine mevzu projedeki makina ve teçhizat listesinden farklı ise, değişiklikler ve sebebleri ayrıca izah edilecektir.
Muafiyet Belgesi bu liste esas alınarak listede kayıtlı değerler
üzerinden tanzim edilir. Muafiyet ise bu listede yer alan ve ithali
kesinleşen makina ve teçhizata (ithal müsaadesinin
alınması
ve
Bakanlığa gönderilmesi şarttır.) uygulanır.
Bu listede yer alan bütün makina ve teçhizata ait ithal müsaadeleri alınmışsa, liste muafiyet tatbikatı için Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilir. Şayet bu listede yer alan makinaların sadece birkaçının ithal müsaadesi alınmışsa, bunların;
Sıra
No

Adı ve Özellikleri

Adedi veya
Ağırlığı

FOB Kıymeti
CİF Kıymeti
(Döviz cinsinden)
(TL)

şeklinde hazırlanan ayrı bir listesi (Çeki listesi) 6 nüsha olarak ayrıca tanzim edilir ve ilk gönderilen Global liste esas alınarak
tanzim edilen Muafiyet Belgesi şumulünde muafiyet tatbikatı
için
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilir.
İthali kesinleşen müteakip partiler, Global listedeki yeri belirtilerek, ithal müsaadeleri ekli olarak Bakanlığa peyderpey gönderilir ve
Muafiyet Belgesinde kayıtlı değerler ve müddet üzerinden muafiyet
muamelesi için Gümıük ve Tekel Bakanlığına intikal ettirilir. Çeki
listelerinin Muafiyet Belgesinin tanzimi için hazırlanan Global listeye
uymaması hallerinde, değişiklikler ve sebepleri ayrıca açıklanmalıdır.
Muafiyet Belgelerinde birden fazla gümrük idaresi kayıtlı ise,
çeki lisl eleri lıer gümrük idaresi içir ayrı ayrı 6 nüsha hazırlanır.
b — Taahhütname :
Teşvik Belgesinin tarih ve numarası ile selâhiyetli imzaların noter
lasdikini ihtiva eden, ithal edilecek yatırım mallarının 10 yıl içinde,
ahara devir ve temlik edilemeyeceğini, aksi halde muafiyet sağlanan
vergi ve resimlerin kanuni faiziyle birlikte defaten ödeneceğini taahhüt
eden bir belgedir.
c — Yatırım Programı:
Yatırımın başlama ve işletmeye alınma tarihleri ile yatırım mallarının soıı ithal tarihini belirten; iş hacminin ve harcanacak paranın
yıllara göre dağılımını gösteren bir belgedir. Bu belge selâhiyetli şahıslar tarafından imza edilir. Yatırım malı makina ve teçhizatın son ithal
tarihi, Teşvik Belgesinde belirtilen termin programını geçemez.
Yatırım programı Teşvik Belgesinde kabul edilenden farklı ise,
bu farkın makul ve mücbir sebepleri açıklanmalıdır.
d — Gümrük idarelerinin isimleri ve Son İthal Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ithalât işleminin yapılacağı gümrük idarelerine talimat verilebilmesi için, yatırımcıların, müracaatlarında yatırım mallarının geleceği gümrük idarelerini belirtmeleri lüzumludur. Mallar bir defada çekilecekse Global listeler malların geleceği her gümrük için ayrı ayrı tanzim edilir. Çeki listesi sistemi uygulanacaksa, Çeki Listeleri malların geleceği Gümrük İdareleri itibariyle
ayrı ayrı hazırlanır. Muafiyet Belgesinin son kullanma tarihi Teşvik
Belgesinde kayıtlı termin süresini aşamaz.
İthalat birden fazla gümrük idaresince yapılacaksa, herbirine gelecek makina ve teçhizat için ayrı çeki listeleri tanzim edilir.
2 — Süre uzatımı ve belge tâdilat talepleri:
Yatırımcı ithalatım Muafiyet Belgesinde kayıtlı termin programı
dahili.ide tamamlayamıyacaksa veya Muafiyet Belgesi
şumulündeki
makina ve teçhizat ile alakalı değişiklikler olacaksa, bunlar hakkındaki mücbir sebep ve izahatlar ile Muafiyet Belgesinin son kullanma
tarihi içinde müracaat eder. Muafiyet Belgesinin geçerlilik süresi dışında yap'Ian müracaatlar dikkate alınmaz.
B — GÜMRÜK VERGÎ VE RESİMLERİ TAKSÎTLENDİRME
BELGELERİ:
14/5/1964 tarih ve 474 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (a) fıkrasme istinaden ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun olan yatırım mallarına ait gümrük vergi ve resimlerinin (Gümrük vergisi,
belediye hissesi, rıhtım resmi, ithalde alman istihsal vergisi) en çok
5 yıl olmak üzere yıllık programların genel teşvik tablosunda belirtilen bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsilini sağlayan bir
belgedir.
Belge, yatırımcının önceden aldığı Teşvik Belgesine istinaden verilir.
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Taksitlendirme ile alakalı muameleler Bakanlar
Kurulunun
5/5/1970 tarih ve 7/449 sayılı kararıyla kabul edilen «474 sayılı Kanun
Hükümlerinin Uygulanmasıyla ilgili Yönetmelik »esaslarına göre yürütülür.
Taksit müracaatları akreditifin açıldığı tarihten ithal süresinin
bittiği tarihe kadar yapılmalıdır. Akreditifi açılmamış veya gümrükten çekilmiş yatırım malları için taksitlendirme muamelesi yapılmaz.
1 — Müracaat için gerekli bilgi ve belgeler:
Taksitlendirmeden faydalanabilmek için Teşvik Belgesinin geçerlilik süresi içinde ve özel şartların yerine getirilmesini müteakip aşağıda si bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat gerekmektedir.
a — Lüzumlu bilgiler :
(1) Yatırımın başlama, işletmeye
alınma ve tam kapasiteye
geçiş tarihleri.
(2) İthal edilecek eşyanın cinsi, adedi, CİF kıymeti (TL) ve
FOB kıymeti (Döviz Cinsinden) ile takside bağlanması istenen vergi
ve resimlerin tutarı (damga resmi hariç)
b — Lüzumlu belgeler:
Müracaat dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
'1) Akreditif açıldığına dair alakalı bankanın (malın cinsi, tarife pozisyonu, malın ithal edileceği memleketi ve akreditifi gösterir)
yazısı veya ithal vesikasının noterden tasdikli fotokopisi.
(2) Vergi dairesine verilen son iki yıla ait bilanço ve kâr-zarar
cetvellerinin alakalı vergi dairelerince tasdik edilmiş nüshaları (yeni
kurulmuş müesseseler «Kuruluş Bilançosu» vereceklerdir.)
2 — Müracaatın incelenmesi ve geçici taksitlendirme
verilmesi:

belgesinin

Müracaat incelenip Teşvik Belgesine ve Projeye uygunluk tespit
edildikten sonra, yatırımcıya «Geçici Taksitlendirme Belgesi» verilir.
Taks't süresinin tayininde Teşvik Belgesinde tespit edüen yıl esas olarak alınır.
Yatırımcı, mevzu bahis belgeyi, taksitlendirilecek vergilerin katî
hesabının yapılabilmesi için alakalı gümrük idaresine ibraz eder.
3 — Katî taksitlendirme belgesinin verilmesi:
Geçici Taksitlendirme Belgesini alan alakalı gümrük idaresi,
taksitlendirilecek vergi ve resimlerin kesin hesabını gösterir bir belgeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderir. Bakanlık kendisine
gelen bu belgeye istinaden «Katî Taksitlendirme Belgesi» ni tanzim
eder. iki nüshası Gümrük ve Tekel Bakanlığına, bir nüshası işlemi
yapan gümrük idaresine, bir nüshası da yatırımcıya gönderilir.
GÜMRÜK MUAFİYETİ VE GÜMRÜK TAKSlTLENDlRMESİ TATBİKATINDA, TEMİNATLI İŞLEMLER :
5/5/1970 tarih ve 13486 sayılı Resmî Gazete'de neşrolunan 474 sap l ı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları gösterir Yönetmeliğin 32. maddesinde, «Yatırımcı,
taksitlendirme işlemi neticeye
bağlanmadan malı gümrüğe gelmişse gümrük vergi ve resimlerine teminat vermek suretiyle malını çekmek için büroya (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 3
nüsha dilekçe ile başvurabilir» hükmü mevcuttur.
Diğer taraftan da, gümrük mevzuatına göre teminatlı gümrük
işlemleri muayyen sürelerle tahdit edilmiş bulunmaktadır.
Keza, Bakanlığa sunulan yatırım
projelerinin tetkikinde, bazı
hallerde uzun zamana ihtiyaç duyulduğundan ve yatırımcıların Bakanbğa yaptıkları müracaatlarındaki noksanlık ve aksaklıklardan dolayı,
gümrük mevzuatında belirtilen teminat müddetlerinin kâfi gelmemesi
sebebiyle, teminat müddetleri dokuz ay olarak tesbit edilmiştir.
Yatırımcının teminat müracaatı üzerine keyfiyet Bakanlık tarafından doğrudan doğruya alakalı Gümrük İdaresine intikal ettirilecektir.
Verilen dokuz aylık teminat müddetinin temdidi için yatırımcı bu
sürenin sona ermesinden 1 ay önce bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat etmek zorundadır. Firmanın ileri sürdüğü mücbir sebepler Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde durum müddetin temdidinde nazarı dikkate alınması için 9 aylık süre sona ermeden Gümrük ve Tekel
Bakanlığına bildirilir. Müddet temdidi dilekçeleri üç nüsha tanzim
edilecek olup, mücbir sebepleri gösterir ve tevsik edici bilgi ve belgelerin yanı sıra, eşyanın ithal edildiği Gümrük adı ile, alakalı giriş
beyannamesinin numara ve intaç tarihinin de belirtilmesi gereklidir.
Gerek teminat müddeti içinde yatırımcının süre uzatımı talebinde bulunmaması, gerekse incelenmekte olan projenin red olunması
halinde, teminata bağlanmış bulunan gümrük vergi ve resimlerinin
irad kaydedilmesi için keyfiyet duruma göre alakalı Gümrük idarelerine veya Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilir.
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C — YATIRIM İNDİRİMİ BELGESİ :
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 19/2/1963 tarih ve 202 sayılı
Kanunla eklenen «Sekizinci Bölüm» ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 8 nci maddesinin son fıkrasını değiştiren 18/2/1963 tarih
ve 199 sayılı Kanuna istinaden gelir ve kurumlar verg : si mükelleflerine
tanınmış bir vergi istisnasıdır.
Yatırım indirimi, Vergi Usul Kanununun 192 nci maddesinde
belirtilen öz kaynaklarca karşılanan yatırım miktarına uygulanır. Ancak, tarım yatırımlarında yatırımcının aldığı tarım kredileri ile kurumların tahvil çıkararak sağlayacakları miktarlar yatırım indirim
uygulmasmda öz kaynak sayılırlar.
Kurumlar vergisi mükellefi olan iktisadi kamu teşekkülleri ile
cemiyet, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler yatırım indiriminden faydalanmazlar. Fakat kamu sermayesinin veya iktisadî kamu
teşekküllerinin iştiraki bulunan anonim ortaklıklar indirimden faydalanırlar.
Yatırım indirimi nispeti umumî olarak % 30'dur. Bu nispet tarım yatırımları ile bölge kalkınması için yapılan yatırımlarda % 40,
28 Şubat 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunda belirtilen geri kalmış bölgelerde yapılan yatırımlarda ise % 50 olarak tatbik edilir.
Müracaat, yatırımın başladığı takvim yılının son gününe veya yatırımcıya özel hesap dönemi tanınmışsa bu dönemin son gününe kadar yapılabilir.
(Teşvik Belgesi için müracaat aynı zamanda yatırım indirimi
müracaatı sayılır. Ancak Yatırım İndirimi Belgesi almak için Bakan,
lığa ayrıca müracaat gerekir.) Bu müracaatın süresi Teşvik Belgesi
tarihinden itibaren 5 yılı geçemez.
1 — Müracaat için lüzumlu belgeler:
Teşvik Belgesinde yatırım indirimi teşvik tedbirlerinden faydalanacağı belirtilen yatırımcı yatırıma ciddi ölçüler dahilinde başlamış ve teşvik belgesinde kayıtlı özel şartları var ise, yerine getirmiş
olduğu takdirde, bir dilekçeye aşağıdaki belgelerden 4'er nüsha ekleyerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat eder:
a) Yatırımın yıllara göre dağılımını gösteren
«Yatırım tablosu» (Teşvik belgesine mevzu projeye uygun şekilde tanzim olunacak; değişiklikler varsa gerekçeleri ile izah edilecektir.)
b) Sabit yatırımın ne kadarının öz kaynaklardan ve ne kadarının kredi ile karşılanacağını bildiren «Yatırım finansman tablosu»
(İşletme sermayesi, arsalar, binek otoları, personel lojmanları dışındaki ikametgâhlar, muaf olan vergiler ve yatırım döneminden sonra
ödenecek vergi taksitleri yatırım indiriminden faydalanamıyacağından, finansman tablosu, bu kalemler toplam yatırım tutarından düşüldükten sonra tanzim edilecektir.)
c) Daha önce verilmişse, bilanço esasına göre defter tuttuğuna
dair alâkalı vergi dairesince tasdikli bir belge ile bağlı bulunduğu
vergi dairesi ve hesap numarası.
d) Teşvik belgesine esas olan proje bu son müracaat ile öenmli
ölçüde değişikliğe uğramışsa yeniden hazırlanacak
projeden de 4
nüsht. (Bu yeni projenin değerlendirilmesi sonunda. Bakanlık eski
teşvik belgesini iptal edip yenisini verebileceği gibi, tadiline veya
sadece yatırım indiriminin bu son duruma göre verilmesi yoluna da
gidebilir.)
2 — Yatırımların, yatırım indirimi belgesinde belirtilen sürede
ve miktarda gerçekleşmemesi durumunda yapılacak muameleler:
Yatırımlar çeşitli sebeplerden dolayı umumiyetle zamanında gerçekleşememekte veya projelerinde öngörülen miktarları aşmaktadırlar. Bu gibi durumlarda aşağıdaki muameleler yapılır.
a) Belgede belirtilen süre sona erdiği halde
yatırını henüz
tamamlanmamışsa, yatırım indirimi belgesinin geçerliliği Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca vize edilmesi şartma bağlıdır. Belgenin vize
edilebilmesi için ise, yatırımın, vizenin yapılacağı yılın programında
da teşviki öngörülmüş olmalıdır. Vize talebi Bakanlıkça reddedildiği
takdirde, yatırımın kalan kısmı için indirim tatbik
edilmez. Vize
talepleri yatırım indirimi belgesinin geçerlilik süresi içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde vize edilmezler.
b) Türk parasının değerinde yapılan değişiklikler neticesinde
maliyette meydana gelen artma ve azalmalar için yatırım indirimi
belgesinin vize edilmesine gerek yoktur. Bu gibi hallerde değişiklikler uygulamada gözönünde tutularak indirim miktarı tespit edilir.
c) Türk parasının değerinde yapılan değişiklikler dışında meydana gelen maliyet artma ve azalmaları proje maliyetinin % 20 sinin

altında ise belgenin vize edilmesine gerek y oktur. Şayet maliyetteki
artış ve eksilişler % 20 nin üstündeyse, belgenin Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına vize ettirilmesi gerekir.
Vize işlemlerinin Bakanlıkça dikkate alınabilmesi için belgenin
geçeılilik süresi içinde müracaat şarttır.
D — 7/5821 SAYILI KARARA GÖRE, ORTA VE UZUN VADELİ
İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİNDE VERGİ, RESİM
VE HARÇ İSTİSNASI BELGESİ :
Yatırımların gerçekleşme safhasında teşebbüslere açılan «İhracat garantili yatırımlar ile gemi inşası, gemi inşa tesisleri ve yurt
dışından gemi ithali» ile ilgili orta ve uzun vadeli kredilerde, bu
krediler vadelerinde tasfiye edilinceye kadar 7/8/1970 tarih ve 7/1117
sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar» ın 1 inci maddesi hükmü uygulanır.
Orta ve uzun vadeli ihracat garantili yatırım kredilerinde vergi,
resim ve harç istisnası tatbikatı ile alâkalı Bakanlar Kurulu Kararı,
13/2/1973 tarih ve 14447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Kararın uygulama şekil ve şartları ise aşağıda tarih ve sayısı
belirtilen Resmî Gazetelerde tebliğ şeklinde yayımlanmıştır.
Resmî Gazete tarihi

Tebliğ No.

23 Mart
1973
1
1 Temmuz 1973
2
14 Aralık
1974
3
8 Mayıs
1975
4
Vergi, resim ve harç istisnası, ihracata dönük yatırım proje,
lerinde, teşvik belgesinde yazılı olan orta ve uzun vadeli yatırım
kredilerinden, iç kredilere, döviz kredilerine ve Maliye Bakanlığının
müsaadesine tabi dış kredilere uygulanıl'.
Vergi, resim ve harç istisnası uygulama belgesi için, EK-1 deki
forma uygun ihracat
taahhüdü, noterden tasdikli
İdare Meclisi
kararı ve yine noterden tasdikli imza sirkülerinden ikişer nüsha olmak üzere bir dilekçe ile Bakanlığımız Teşvik ve Uygulama Genel
Müdürlüğüne müracaat edilir.
Vergi, resim ve harç istisnası uygulama belgesi talebinde aranacak esaslar.
1 — Yatırım projesinin teşvik belgesine bağlanmış olması,
2 — Yatırımın fiilî olarak tamamlanmamış olması,
3 — Teşvik belgesinde yazılı olan (varsa) özel şartların yerine getirildiğine dair teşvik belgesinin vize ettirilmesi,
4 — Teşvik belgesinin ilgili bölümünde ihracat şartının yazılı olması.
Teşvik belgesinde ihracat şartı bulunmuyor ise, ciddi ıbir pazar
etüdü Ue müracaat edilmesi,
5 — İhracat taahhütnamesinde, üretimin tamamının asgari % 25
inin ihraç edileceğinin bildirilmesi esastır. Bu miktarın değeri yılda
250.000 doların altına düşemez. Veya, ihraç edilecek üretimin nispetine bakılmaksızın yılda 1.000.000 $ ihracat taahhüdünde bulunulabilir.
Geri kalmış bölgelerde, bu nispet ve miktarlarda % 50 indirim
yapılabilir.
Üretimin % 25 i veya 1.000.000 $ üzerinden verilecek taahhütlerde, taahhütlerden birini tercih etmek Bakanlığın selâhiyetindedir.
6 — Orta ve uzun vadeli ihracat garantili yatırım kredilerinde
vergi, resim ve harç istisnası belgesinin geçerlilik müddeti 1 yıldır.
Belge, üzerinde yazılı olan tarihten itibaren geçerlidir. Bu tarihten önce temin edilen krediler için vergi, resim ve harç istisna belgesi
geçerli değildir.
Belgenin geçerlilik süresi olan 1 yıl içerisinde, firma ile banka
ve bankalar arasında ikraz anlaşmasının yapılması gerekir.
7 — Vergi, resim ve harç istisnası belgesinde, istisnaya tabi tutulacağı belirtilen kredi miktarının % 20 fazlasına kadar temin edilecek kredilere, yeni bir belge tanzimine gerek olmadan aynı esaslar
dahilinde, vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.
8 — Vergi, resim ve harç istisnası, kredinin alınmasına taalluk
eden her türlü vergi, resim ve harçlar için muteberdir, kredinin kullanılması ile ilgili muamelelere (meselâ, akreditif muameleleri) vergi, resim ve harç istisnası uygulanmaz.
9 — Orta ve uzun vadeli ihracat garantili yatırım kredilerine
vergi, resim ve harç istisnası belgesi almış olan yatırımcı firmaların
uygulama esnasında yapacakları itirazları için müracaat mercii Maliye Bakanlığıdır.
10 — Gemi iıışaası ile gemi inşa "tesisleri
kredilerinde, vergi,
resim ve harç istisnası belgesi aranmaksızın, vergi, resim ve harç istisnası tatbik edilir.
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(Resmî Gazete)

E — BÎNA İNŞAAT VERGİSİ İSTİSNASI BELGESİ:
1318 sayılı Finansman Kanununun 67. maddesine ek 2. maddeye
istinaden verilen ve Teşvik Uygulama
Genel Müdürlüğünce teşviki
karara bağlanmış otel ve motellerin «Bina İnşaat Vergisi» nden muaf
tutulmalarını sağlayan bir belgedir.
Yatırımcılar, yatırım indirimi belgesi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verecekleri turistik otel ve motel yatırımları ile
ilgili dilekçelerinde bina inşaat vergisi istisnasından da faydalanma
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talebinde bulunabilirler. Bu takdirde yatırım indirimi müracaatında
verilen belgeler «Bina inşaat Vergisi istisnası Belgesi» ne de esas
teşkil edeceğinden yeni bilgi ve belgelere ihtiyaç yoktur.
Bina inşaat vergisi istisnasından yararlanmak için müstakil müracaatlar da mümkündür. Bu takdirde yatırım indirimi müracaatlarında istenilen bilgi ve belgelerin müracaat dilekçesine eklenmesi gerekir.
Bu Tebliğ Resmî Gazete'de neşrolduğu tarihten itibaren geçerlidir.

Y ü k s e k Seçim K u r u l u K a r a r l a r ı
Karar N o : 489
İtiraz N o : 235
Adalet Partisi Çeşme ilçe Başkanı Kaya Ertan ile aynı partinin
Çeşme Belediye Başkan Adayı Saim Ertürk tarafından verilip İzmir
II Secim Kurulu Başkanlığının 10/11/1975 günlü ve 24 sayılı yazısı ile
Kurulumuz Başkanlığına gönderilmiş bulunan 7/11/1975 günlü dilekçede; Belediye başkanlığına seçilen Ahmet Hulûsi Öztin'in seçim mazbatasının usulsüz ve itiraz süreleri geçmeden verildiği, seçim 2/11/1975
günü yapılmış olduğuna
göre sandıkların saat 17.00 de kapatılmasından itibaren ertesi gün saat 17.00 ye kadar bir itiraz süresinin bulunduğu, belediye reisi seçilen şahsa karşı itirazların bu sürenin geçmesinle başlayacağı, bu süre beklenilmeden seçim günü akşamı tutanağın verildiği, 3/11/1975 günü kesinleşecek olan ilçe seçim kurulunun
seçim tutanaklarına karşı 4/11/1975 günü ilgililer tarafından
itiraz
edilmesinde süre aşımı bulunmadığı,
İzmir İl Seçim
Kurulunun
5/11/1975 günlü ve 8 sayılı kararında, doğmamış bir tasarruf hakkında
süre işletildiği, öte yandan Ahmet Hulûsi Öztin'in yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olduğu, bu nedenle belediye başkanlığına seçilemiyeceği,
itiraz süreleri geçmiş olsa bile aday olma şartlarını haiz olmayan bir
şahsın belediye reisliğine seçilmiş olması halinde Yüksek Seçim Kurulunca re'sen tutanağının iptal edilebileceği
belirtilerek İzmir II
Seçim Kurulunun 5/11/1975 günlü ve 8 sayılı kararının ortadan kaldırılması ve Çeşme Belediye Başkanlığına seçilmiş olan Ahmet Hulûsi
Öztin'in tutanağının iptali istenilmiş olmakla gereği görüşüldü :
itiraz evrakı
arasında
bulunan izmir II Seçim
Kurulunun
5/11/1975 günlü ve 8 sayılı kararının (1) numaralı bendinde «298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 129 uncu maddesine göre bu itirazın, ilçe birleştirme tutanağının düzenlenmesini takip eden gün saat 17.00 ye kadar yapması icap
ederken bu lüzumu kanuniye riayet edilmemiştir. Dosyada
mevcut
belgelere göre seçim tutanağı 2/11/1975 günü tanzim edilmiş ve itiraz
da 4/11/1975 tarihinde yapılmıştır» denilmek suretiyle bir yandan itirazın süre aşımından reddine karar verilmiş; öte yandan kararın (2)
numaralı bendinde «ileri sürülen mahkûmiyet 1803 sayılı Af Yasası
ile ve 1580 sayılı Belediye Yasasının 307 sayılı yasanın 24 üncü maddesinin 8 inci fıkrası 1252 sayılı yasanın 4 üncü maddesi ile ortadan
kalkmıştır. Bu itibarla ad1 geçenin belediye başkanı seçilmesine mani
hali kalmamıştır» denilmek suretiyle itirazın esastan da reddine karar
verilmiştir.
1) Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinde «...İlçe birleştirme tutanağının düzenlenmesi ve buna ait işlerle neticelerine karşı bu tutanağın düzenlenmesini takip eden gün saat 17.00 ye kadar doğrudan
doğruya veya ilçe seçim kurulları eli ile il seçim kurullarına itiraz
edilebilir.» Hükmü yer almış bulunmaktadır.
Il Seçim Kurulunun sözü edilen 5/11/1975 günlü ve 8 sayılı kararında seçim tutanağının 2/11/1975 günü tanzim edildiği bildirilmiş,
itiraz dilekçesinde de aksine bir iddiada bulunulmamış ve bir belge
ibraz edilmemiştir. Belediye başkanı seçilen şahsa seçim tutanağının
usulsüz ve itiraz süreleri geçmeden verildiği, seçim günü sandıkların
saat 17.00 de kapatılmasından itibaren ertesi günü saat 17.00 ye kadar
beklenilmesi gerektiği yolundaki iddia, 298 sayılı Kanunun 129 uncu
madaesindeki açık hüküm karşısında kanunî dayanaktan yoksun bulunmamaktadır.
O halde il seçim kurulu kararının (1) numaralı bendindeki, iti.
razın süresinde yapılmadığı nedeniyle reddine ilişkin kısmında kanuna
aykırı bir durum bulunmadığından bu huşusa yöneltilen itirazın reddine karar verilmelidir.

2) Seçim hukukunda yer alan süreler kamu düzeni ile ilgili ve
hak düşürücü nitelikte bulunmaları itibariyle süresi içinde yapılmamış bir itirazın süre aşımından reddedilmesi halinde bu itirazın esasının da ayrıca incelenerek bir karar verilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır. izmir II Seçim Kurulunun 5/11/1975 günlü ve 8 sayılı
kararında, itirazın süre aşımından reddedilmesi yanında ayrıca esasdan da incelenerek bir karar verilmiş olduğu anlaşıldığından kararın
(2) nci bendindeki «ileri sürülen mahkûmiyet 1803 sayılı Af Yasası
ile ve 1580 sayılı Belediye Yasasının 307 sayılı Yasanın 24 üncü maddesinin 8 inci fıkrası 1252 sayılı Yasanın 4. maddesi ile ortadan kalkmıştır. Bu itibarla adı geçenin Belediye Başkanı seçilme,
sine bir mani kalmamıştır.» kısmının ortadan kaldırılması gerekmektedir.
3) Genel olarak kamu hizmeti yapma görevi yüklenmiş bulunan
kimselerin yasaların öngördüğü yeterlik koşullarını haiz olmaları ve
bu yeterliği kaybettikleri anda ise görevlerinden
uzaklaştırılmaları,
kamu hizmeti görevlilerinin statüsünü tespit eden yasalarda
temel
bir hukuk kuralı olarak hüküme bağlanmıştır. Hal böyle olunca seçilme
yeterliği olmayan kimseye verilen seçim tutanağının geçersiz sayılması
doğal bir sonuç teşkil eder. Yeterliğin kaybedilmesi halinde seçilen kişinin sıfatının düşeceği de ilgili kanunlarda yer almış bulunmaktadır. (Anaysaanın 80 inci, Idarei Umumiyeî Vilâyet Kanununun 109 uncu, 1580
sayılı Belediye Kanununun 30 ve değişik 91 inci, Şehir ve Kasabalarda
Mahalle Muhtar ve ihtiyar Hey'etleri Teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 19 uncu 442 sayılı Köy Kanununun 33 üncü maddeleri)
itiraz ve şikâyet yollarına gidilmemiş olması nedeniyle kesinleşmiş bulunan bir seçim işleminin yasalara tüm aykırılığının saptanmış
olması halinde 9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci maddesi gereğince, seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra
seçim konularına ilişkin bütün
yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları
inceleme ve kesin karara bağlama görevi verilmiş bulunan
Yüksek
Seçim Kurulunca itiraz ve şikâyet süreleri ile bağlı kalınmaksızın işe
el konulması zorunludur.
Belediye Başkanlığma ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilmek
için 1580 sayılı Belediye Kanununun 19/7/1963 günlü ve 307 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesinin (A) fıkrasının 6, 7 ve 8 inci bentlerinde yazılı suçlardan biri ile mahkûm olmuş bulunmama şart kılınmış ve aynı maddede «6, 7 ve 8 inci bentlerde belirtilenler affedilmiş
olsalar dahi seçilemezler.» hükmü yer almış ise de, 14/4/1970 günlü ve
1252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bent hükmü yürürlükten
kaldırılmış ve böylece 6, 7 ve 8 inci bentlerde yazılı suçlardan hüküm
giymiş olanlardan affedilmiş bulunanların seçilebilmeleri imkânı ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Bu hükümler karşısında 1580 sayılı Belediye Kanununun değişik
24 üncü maddesinin (A) fıkrasının 6, 7 ve 8 inci bentlerinde yazılı suç.
lardan biri ile mahkûm olmuş bulunmaları nedeniyle belediye başkanlığına ve belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterlikleri bulunmayan,
yani seçilme için lüzumlu koşullardan yoksun kimseler seçilmiş ve
tutanakları kesinleşmiş olsa bile anılan kimselerin yasa koyucunun
kamn düzeni düşüncesi ile koymuş olduğu hükümler karşısında tutanaklarının yok sayılması gerekir.
Çeşme belediye başkanlığı seçiminde seçimi kazanan Ahmet Hulûsi öztin'in mahkûmiyeti sözü edilen 24 üncü maddenin (A) fıkrasının
6, 7 ve 8 inci bentleri kapsamına girmediği gibi bu mahkûmiyet esasen
1803 sayılı Af Kanunu ile tamamen ortadan kalkmıştır. Bu durumda,
belediye başkanı Ahmet Hulûsi Öztin'in tutanağının iptalini gerektirir
bir neden bulunmamaktadır.

(Resmî Gazete)
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Sonuç: 1 — Çeşme İlçesinde 2/11/1975 günü yapılan Belediye
Başkını seçiminde ilçe birleştirme tutanağının aynı gün düzenlendiği
ve itirazcı Kaya Ertan'ın il seçim kuruluna 4/11/1975 günü itirazda
bulunduğu, böylece itirazın 298 sayılı Kanunun 129 uncu maddesindeki
süre içinde yapılmadığı anlaşıldığından dilekçinin, itirazın süresinde
yapılmış olduğu nedeniyle il seçim kurulu kararının süre aşımına ilişkin kısmına yöneltilen itirazının reddine,
2 — Süresi içinde yapılmamış bir itirazın süre aşımından reddedilmesi halinde bu itirazın esasının da incelenerek bir karar verilmesi mümkün bulunmadığından İzmir İl Seçim Kurulunun 5/11/1975
günlt ve 8 sayılı kararının (2) nci bendindeki «İleri sürülen mahkûmiyet 1803 sayılı Af Yasası ile 1580 sayılı Belediye Yasasının 307 sayılı
Yasanın 24 üncü maddesinin 8 inci fıkrası 1252 sayılı Yasanın 4. maddesi ile ortadan kalkmıştır. Bu itibarla adı geçenin Belediye Başkanı
seçilmesine mani bir hali kalmamıştır» kısmının ortadan kaldırılmasına,
3 — Çeşme Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Hulûsi Öztin'in
mahkûmiyetinin 1580 sayılı Belediye Kanununun 307 sayılı Kanunla
değişik 24 üncü maddesinin (A) fıkrasının 6, 7 ve 8 inci bentleri kapsamında bulunmadığı gibi esasen mahkûmiyetinin de 1803 sayılı Af
Kanunu ile ortadan kalktığı anlaşıldığı cihetle seçilmeye engel bir
hali bulunmayan adı geçenin tutanağının iptali gerekmediğine,
4 — Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, birer Örneğinin
dilekçilere ve İzmir İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
14/11/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar N o : 491
Eyüp İlçe Seçim Kurulu Başkanlığmdan alman 12/11/1975 günlü,
1975/305 sayılı yazıda; 26 Ekim 1975 tarihinde yapılan Genel nüfus sayımında ilçeleri nüfusunun 299265 olarak tespit edildiğinin Eyüp Nüfus
Memurluğunun 6/11/1975 gün ve 11823 sayılı yazılarından anlaşılmış olduğu belirtilerek nüfusu 200.000 i aşan ilçelerinde 298 sayüı Kanununun 10 uncu maddesinin 3 üncü bendine eklenen ek fıkra gereğince İkinci İlçe Seçim Kurulu teşkili hususunun takdiri istenmiş olmakla, konu
incelendi; gereği görüşülüp düşünüldü:
1 — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine 14/7/1965
gün ve 656 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkraya göre, son
nüfus sayımı sonucu nüfusu 200.000 i aşan üçelerde, mümkün olduğu
nisbette nüfus sayısında eşitlik gözetilerek yeniden birer ilçe Seçim Kurulu teşkil edilir.
Eyüp İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 12/11/1975 gün ve 1975/305
sayılı yazışma ekli bulunan o yer nüfus memurluğunun 6/11/1975 gün ve
11823 sayılı yazısında, 26 Ekim 1975 tarihinde yapılan Genel Nüfus sayı>
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mı ile Eyüp İlçesinin toplam nüfusunun 299265 olduğu bildirilmiş olup,
bu durumda anılan yerde ikinci bir ilçe seçim kurulu teşkili zorunludur.
2 — Yukarıda sözü edilen ek fıkrada ilçe seçim kurulu teşkil edilirken mümkün olduğu nisbette nüfus sayısında eşitlik sağlanacağı belirtilmiş, başka bir esas gösterilmemiştir. Çevreyi ve mahalli şartları en
iyi bilen ve bu itibarla en yetkili sayılması gereken merci il seçim kuruludur. O halde, 298 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, seçimlerde
her muhtarlık bir seçim bölgesi sayıldığına göre, bu yön ve diğer idarî
teşkilât da gözönünde tutularak Eyüp İlçesinde yeniden kurulacak İlçe Seçim Kurulu ile eski İlçe Seçim Kurulu çevrelerinde kalacak yerlerin, nüfus sayısı bakımından eşitlik koşulu da olabildiği ölçüde uygulanarak istanbul İl Seçim Kurulunca tespiti uygun bulunmuştur.
3 — Yeniden kurulacak ikinci ilçe seçim kurulunun kuruluşunda
da 298 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinin gözönünde bulundurulması gerekir. Ayrıca aday yoklamasıyle ilgili işleri yapmak üzere ikinci birer ilçe seçim kurulu kurulmasına ilişkin 22/7/1965 gün ve 12055 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kurulumuzun 19/7/1965 gün ve 107 sayılı, 4/8/1965 gün ve 12066 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 30/7/1965 gün
ve 122 sayılı kararlarıyle ikinci ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde belediye başkanları, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde ne yolda hareket edileceğine ilişkin olan ve 12/10/1966 gün ve 12424
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kurulumuzun 5/10/1966 giinlü, 208, 209
ve 210 sayılı kararlan ve Seçim Kanunlarına göre görülmesi ilçe seçim kurullarına verilmiş bulunan işlerden nitelikleri itibariyle iki ilçe seçim kuruluna bölünmesi olanağı bulunmayan ve sadece bir ilçe seçim kurulu
tarafından görülmesi zorunlu olan işlerin hangi ilçe seçim kurulu tarafından görüleceğine ilişkin Kurulumuzun, Resmî Gazete'nin 27/2/1968
gün ve 12837 sayılı nüshasında yayınlanan 14/2/1968 gün ve 25 sayılı kararı ile 20/4/1973 gün ve 1973/182 sayılı kararının, kararlarda geçen konular bakımından gözönünde tutulması zorunludur.
SONUÇ:
1 — 298 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine 14/7/1965 günlü ve 656
sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkraya göre, son nüfus sayımı
sonucu nüfusu 299265 i bulan Eyüp İlçesinde ikinci bir ilçe seçim kurulu kurulmasına,
2 — Yeniden kurulacak ilçe seçim kurulu ile eski ilçe seçim kurulu çevrelerinde kalacak yerlerin istanbul İl Seçim Kurulunca tespiti gerektiğine,
3 — Yeniden kurulacak ikinci İlçe Seçim Kurulunun kuruluşunda
da 298 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinin ve ayrıca ilgili konularda Kurulumuzun 1965/107, 1965/122, 1966/208, 1966/209, 1966/210,
1968/25, 1973/182 sayılı ilke kararlarının gözönünde tutulması zorunlu
bulunduğuna,
4 — Kararm Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin istanbul İl ve Eyüp İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilmesine,
23/11/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•••

ILÂNLAR
Zonguldak Üçüncü İş Mahkemesi Hâkimliğinden:
1973/734
Davacı E. K. t. Müessesesi Müdürlüğü vekili Avukat Kutsal Sincer
tarafından davalılar Mecit oğlu 1941 doğumlu İsmet Demir ve Mustafa
Mutlu aleyhine ikame olunan ve davalı İsmet Demir'den 9320,40 TL. nin
rûcuan tazminine dair davanın yargılaması sırasmda:
Davacının bildirdiği Ardeşen İlçesi, Merkez Ortaalan Köyünde davalılardan İsmet Demir'e dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, yapılan
savcılık tahkikatında da adresinin bilinmediği saptandığından, tebligatın
ilânen yapılmasına karar verilmiştir.
Karar gereğince duruşmanın 27/1/1976 günü saat 9 da yapılacağı
davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
17659

•
Kuyucak Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/3<S1
Davacı Kuyucak İlçesi Pamukören Nahiyesi Değirmendere Mahallesi 21/109 hanede nüfusa kayıtlı Ali Tuncar ile davalı Kuyucak Nüfus
Memurluğu arasındaki soyadı tashihi davasında:

Davacının Kuyucak İlçesi Pamukören Nahiyesi Değirmendere Mahallesi 21/109 hanedeki Tuncar soyadının 27 Ekim 1975 tarih 1975/261
sayılı karan ile Tuncer olarak tashihine karar verildiği ilânen tebliğ
olunur.
17655

Çivril Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1974/535
Davacı Çivril Seraserli Köyünden Makbule Kuyucu vekili Avukat
Hakkı Aslan tarafından davalı Çivril Aşağı Mahalleden Yurtsenin Kuyucu aleyhine ikame edilen boşanma davasmın yapılan muhakemesi sonucunda :
Mahkemece 27/10/1975 tarih ve 1974/535 esas ve 1975/436 sayılı karar ile taraflarm Medeni Kanunun 134 üncü maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş ve küçük Mustafa'nın velâyeti annesine verilerek Mustafa için 125 lira iştirak nafakası takdirine karar verilmiştir.
Davalıya davetiye ve gıyap kararları ilânen tebliğ edilmiş olmakla davalının işbu kararın yayımı tarihinden itibaren kanuni süresi içinde temyiz etmediği takdirde kararm kesinleşeceği ilânen hüküm özeti tebliğ
olunur.
17932

(Resmî Gazete)
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Ünye Belediye Fen işleri Müdürlüğünden:

ŞARTNAME
Belediyemizde bulunan kullanılmamış 85 M3. 2. sınıf ahşap kereste 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre açık artırma sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.
1
İhale 18/12/İ975 tarihinde Pazartesi günü saat 15.00 de Un\e Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2 — Ahşap keıesienin 65 M3, doğramalık olup kalan 19 MJ. kalıplık tahta kerestedir.
3 — Doğramalık kerestenin muhammen metre küp bedeli 1.860
lira olup kalıplık kerestenin ise 1.500,— liradır.
4 — İhaleye girmek isteyenlerin 10.000,— lira (Onbin) tutarındaki teminatlarını ihaleden Önce Belediyemiz Muhasebesine yatıracaklardır.
17813 / 4-3
istanbul Yüksek İslâm Enstitüsü

Müdürlüğünden:

Aşağıda çeşitleri yazılı muhtelif ikmal işleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltme hizasında yazılı gün ve saatte istanbul 2. Sayılı Okullar
Saymanlığında toplanacak İhale Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme dosyası Enstitü Müdürlüğünde görülebilir.
Eksiltmeye girebilmek için geçici teminatı yatırılması 1975 mali
vılı Ticaret Odası v3va Sanayi Odası belgesi ve iş için Yapı işleri Birinci Bölge Müdürlüğü Ehliyet Komisyonunda şartnamede yazılı miktar kadar vererlik belgesi alması gerekir.
Tekliflerin ihaleden bir saat önce komisyona verilmesi şarttır.
Kekfiyet ilân olunur.
İşin cinsi : Enstitünün ikmal inşaatı için, Keşif bedeli : 266.830,29
TL, G. teminatı : 14.592,— TL., İhale şekli : Kapalı, Tarihi 11/12/1975
Saati - 11.00
17344/ 4-3
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Genel Müdürlüğümüz ile istanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklere
mizde mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasları dahilinde,
— 100.000 ton kadar Amonyum sülfat
— 80.000 ton kadar kalsiyum amonyum nitrat (26 N)
— 40.000 ton kadar üre (46 N) gübresi mübayaa edilecektir.
Teklifte bulunmak isteyenlerin şartnamelerimiz esaslarına uygun
olarak hazırlıyacaklan tekliflerini en geç 24 Aralık 1975 Çarşamba
günü saat 17.00 e kadar Genel Müdürlüğümüzde bulundurmalan ilân
olunur.
18088 /3-2
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü

Müdürlüğünden:

Eksiltmeye konan işin çeşidi: Kan transfüzyon şubesi elektrojen grubu binası inşaatı, Muhammen bedeli: 96.606,16 TL., Geçici teminatı : 7.245,46 TL , ihalenin nc suretle yapılacağı: Kapalı zarf, ihalenin günii, saati : 22/12/1975 Pazartesi, saat: 13.30.
1 — Yukarıda keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve
saati belirtilen Kan Transfüzyon Şubesi binasına bitişik elektrojen
grubu betonarme binası inşaatı işi yazılı eksiltmeye çıkartılmıştır.
2 — Şartnameler, Enstitümüz Kan Transfüzyon Şubesinde çalışma saatleri içinde görülebilir.
3 — Eksiltme, yukarıda belirtilen gün ve saatte müdüriyet makamında yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 sayılı Yasanın 2, 3 ve
32. maddelerinde yazılı şartlar dairesinde, zarflan, ihale saatinden bir
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vereceklerdir.
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. Duyurulur.
18100 4-2
Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlügimdea.:
istanbul Yolu Üzen - Ankara
1 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine
göre kapalı zarf usulü ile torna tezgâhı alınacaktır.
2 — Torna tezgâhının muhammen bedeli 158.000,— liradır.
3 — Geçici teminat 9.150,-«- liradır.
4 — İhale şartnamesi mesai saatlerinde Enstitü Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltme 23/12/1975 Salı günü saat 15.00 de Müdüriyet binasında yapılacaktır.

4 ARALIK 1.975

Bu iş için:
a) 9.150,— liralık geçici teminat mektubu ve 1975 yılı Ticaret Odası belgesi teklif mektupları ile birlikte ihale saatinden bir saat öncesine
kadar Komisyon Başkanlığma vermeleri.
6 — Her türlü gecikmeler kabul edilmez.
17860 4-2
Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü
CEYHAN - ASLANTAŞ Proje Müdürlüğünden:

TOPRAKSU

1 — Örgütümüze ait bir adet yıkama - yağlama tesisi inşaatı 2490
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konmuştur.
2 — İnşaatın keşif bedeli 499.352,38 TL. dir.
3 — Eksiltme ihalesi 22/12/1975 gün ve saat 10.00 da TOPRAKSU
CEYHAN - ASLANTAŞ Proje Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
4 — İhale dosyası hergün mesai saatleri içerisinde Proje Müdürlüğünde görülebilir.
5 — İhaleye girmek isteyenlerin:
a) 23.724,10 TL. geçici teminatını
b) 1975 yılı Ticaret Odası kayıt belgesini (Bu belgenin ilân tarih
lerinden sonra alınması şarttır.)
c) C grubundan müteahhitlik karnesini veya en az bu işin keşif bedeli kadar bir işi bitirdiklerine dair iş bitirme belgesini,
d) İki adet fotoğraf ve 100 Krş. damga pulu,
Dilekçelerine ekleyerek ihale gününden 5 gün evvel Proje Müdürğiine vererek alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte
usulüne göre zarfa koyarak ihale saatinden 1 saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada vaki gecikmeler dikkate almmıyacaktır.
Keyfiyet ilân olunur.
17993 /4-2
Manisa Belediyesi Elektrik, Su, Otobüs işletmesi

Müdürlüğün-

den :
1 — 107.000,— TL. muhammen bedelle 630 KVA 6300/40U-231 Volr\ıık dahili, harici tip 1. adet transformatör Işletmemizce satın alınacaktır.
2 — ihalesi 23/12/1975 Salı günü saat 15.00 te 4768 savılı Kanun
hükümlerine göre işletmemiz Alım Satım Komisyonu huzurunda kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır.
3 — Geçici teminatı (8.025,—) TL. olup şartnameleri işletmemizde görülebilir.
4 — ihaleye girebilmek için 1975 yılına ait ticaret veya sanayi
odası belgesiyle işletmemize yatıracakları teminat makbuzunu veva
teminat mektubunu tekliflerine ekliyerek 23/12/1975 Salı günü saat
14.00 e kadar işletmemiz Alım Satım Komisvonuna vermiş olmalan
şarttır. Postadaki vaki geçikmeler kabul edilmez.
17992 / 2-2
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş den :
MUHTELİF YENİ VE HURDA MALZEME SATIŞI HAKKINDA
1 — Şirketimizce kapalı zarfla teklif almak suretiyle
1 — Hurda Bakır Tel
Takribi 5.500 Kü.
2 — Hurda Kurşun
»
950 Kg.
3 — Hurda Bronz Yatak
»
3.000 Kg.
4 — Kullanılmamış Pik Döküm Rezervuarı
50 Adet
5 — Kullanılmamış Alüminyum Tel
Takribi 1.000 Kg.
6 — Kullanılmamış Bakır Boru
Et kalınlığı
Eb'adı
Miktan
a) 2 mm
1 l/2"x20 fit
200 fit'
h) 1,5 mm
1 1/4"x20 fit
1200 fit
c) 3 mm
6"x20 fit
1200 fit
d) 3 mm
4"x20 fit
100 fit
satılacaktır.
2 — Verilecek tekliflerin 19/12/1975 günü saat 17.00 ye kadar
«Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İç Alımlar Müdürlüğü» adresinde bulundurulması lâzımdır.
3 — Şartnameler bedelsiz olarak yukandaki adresten veya «Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. Atatürk Bulvan No. 127 Kat. 6
daki Ankara Satın Alma Şefliğinden Tel: 17 93 00 Taksim Gümüşsüyü
Caddesi Dersan Han No. 90 Kat 4 deki istanbul Satın Alma Müdürlüğü» nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
4 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta kısmen veya t a mamen dilediğine satmakta serbesttir.
18086 / 2-2
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Türkiye
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(Resmî Gazete)

Demir ve Çelik

işletmeleri

Genel Müdürlüğünden:
KARABÜK

17 TON FERRO MOLİBDEN İTHAL EDİLECEKTİR
1 — Bu işe ait şartnameler;
a) Karabük'te: Genel Müdürlük Malzeme ikmal Müdürlüğün-

Davalıların zabıta marifetiyle yapılan tahkikatta adresleri tespit
edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar
verildiğinden, duruşmanın bırakıldığı 9/12/1975 saat 9.00 da davacılann
bizzat veya kendilerini temsilen bir avukatı mahkememizde hazır bulundurulması davetiye yerine kaim olmak üzere davalılar ismail Şahin ve Yaşar Tan'a ilânen tebliğ olunur.
17880

b) istanbul'da: Taksim Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat. 4
de istanbul Mümessilliğimizden,
c) Ankara'da : Karanfil Sokak No. 30/7 de irtibat Bürosu Şefliğimizden, beldesiz olarak temin edilebilir.
2 — Tekliflerin en geç 27 Ocak 1976 Salı günü saat 14.00 e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurulması zorunludur.
3 — 27 Ocak 1976 Salı günü saat 14.00 den sonra gelen veya elden verilen teklifler ve mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak tenzilâtlar kabul edilmiyecektir.
4 — işletmelerimiz Türkiye'de cari artırma, eksiltme ve ihale
kanununa tabi değildir.
18085 /2-2

1975/528
Davacı Mehmet Yılmaz tarafından davalılar Muharrem Yılmaz,
Selvi Yılmaz, Kahraman Yılmaz aleyhlerine açtığı tazminat davasının
yapılan duruşması sırasında :
Davalılardan Selvi Yılmaz ve Kahraman Yılmaz'ın zabıta marifetiyle yapılan tahkikatta adreslerinin meçhul olduğundan ilânen.
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 12/12/1975 günü saat 9.00 da bizzat veya kendilerini
temsilen bir avukatı mahkememizde hazır bulundurulmaları davetiye
yerine kaim olmak üzere davalılar Selvi Yılmaz ve Kahraman Yılmaz'a
Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunur.
17879

den,

•

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner Malzeme
Müdürlüğünden:

Deposu

M. bedeli
TL.

G. Tem.
TL.

437.500

21.250

II. GRUP :
1 — Piknik tipi termos
400 adet

23/12/1975 Salı günü
saat 15,00 de

154.000

8.950

2 — Buzdolabı
(350 Lt.)

23/12/1975 Salı günü
saat 15,30 da

499.800

23.742

Cinsi
I GRUP:
Vet. tıbbî alet ve
malzemesi

Miktan

8 kalem

119 adet

İhale tarihi

23/12/1975 Salı günü
saat 15,30 da
Yukarıda yazılı alet ve malzemeler hizalarında yazılı tarihlerde Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü binasında, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ihale olunacaktır.
Şartname Ankara'da Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü
istanbul'da Veteriner Başmüdürlüğünden temin edilebilir.
2490 sayılı Kanunun 32. maddesindeki açıklamaya uygun olarak
tanzim olunacak teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine
kadar Komisyon Başkanlığına gönderilmesi veya verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
17853 / 4-3
Malatya Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden:
1975/551-59
Davacı Abdulvahap Kazanç ve M. Ali Kazanç vekili Avukat Gökalp Fırat ve Basri Barut tarafından, davalılar Maliye Hazinesi, Malatya Belediyesi, Abdulvahap, Hasan Çavuş oğlu, Zehra Hasan Çavuş kızı Raife Mustafa kızı Fatma Mustafa kızı Gülbeyaz Mustafa
kızı aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması
sonunda:
Açılan bu dava 5/3/1975 tarih ve 1975/59 sayılı kararla reddolunduğu, dava ve hüküm davalılar Abdulvahap, Zehra, Raife, Fatma ve
Gülbeyazın adresleri meçhul olduğundan gıyaplarında devam edip bittiği, bu ilânımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde bu 15 günü hitamından başlayarak 15 gün
sonunda kesinleşeceği gıyabında bulunan davalılara karar tebliğ yerine geçmek üzere ilân ve tebliğ olunur.
17885

Davacı, Yemliha Çiçek, davalı, Bayram Kural ve Mehmet Yüksel
hakkında ikame etmiş bulunduğu yirmiyedibinyüzyirmifoeş lira alacak davasında, davalılardan Mehmet Yüksel'in, Malatya, Buğday Pazarında zahireci olarak bildirilen adresinin meçhul ve zabıtacada davalının adresi bilinmediğinden, davalı, Mehmet Yüksel'in, Malatya, Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 1974/608 esasında kayıtlı dava dosyasının 27/1/1976 günlü duruşmasına bilâ mazeretsiz, vekilsiz olarak duruşmaya gelmediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı ilânen
davetiye tebliğ olunur.
17884
•
Kocaeli Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden :
1975/679
Davacı Necati Göklü tarafından davalılar ismail Şahin ve Yaşar
Tan aleyhlerine açtığı tazminat davasmın yapılan duruşmasında:

Kayseri 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı Kayserinin Deliktaş Mahallesi Hamam Sok. No. 55 de
Adaviye Sözü iyi ve İkbal Kızılviranlıoğlu tarafından davalı Kayseri
Tapu Sicili muhafızlığı ile istanbul'un Kumkapı Nişantaşı Hemşire
Sokak No. 42 de İsmail Son ve arkadaşları aleyhine açılan tapuda
isim tashihi davasının yapılan duruşması sonunda.
Mahkememizce verilen 11/3/1975 tarih ve 484 esas 1975/55 sayılı
kararı ile tapu kaydının tashihine karar verilmiş olup Kararda Kayseri'nin Merkep Meydanı mevkiinde tapunun cilt 242, sayfa 61 sıra
17 de kayıtlı ve 959 tarihli 23/48 hissesi olarak Keziban'm namına tespit edildiğinden bu kaydın iptali ile yine Keziban'm mezkur taşınmazda olan 23/48 hissesinin parsel 2/8/1959 tarihli olarak 23/48 hissesi bulunan kayda tashihen tesciline karar verilmiş olup karar davalılardan Kumkapı Nişantaşı Hemşire Sok. No. 42 istanbul adresinde
ismail Son ile Filorya Şenlik Köyü Cami Sok. No. 12 de istanbul
adreslerine Nazire Kalkmaz adlarına çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, her iki davalı adına davetiye ve gıyap kararının da
Gazete ile ilânen tebligat yapılmış olduğundan ve adresleri meçhul
olduğundan ve tescile dair karar verilmekle, 7201 sayılı Kanunun 31
ve H. U. M. K. nunun 432 nci maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
27878

«

Kahramanmaraş Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden :
1974/384
Davacı Meryem Karaüzüm ile davalı Hasan Karaüzüm arasındaki boşanma davasının duruşması sırasında, davalının adresi meçhul
olduğundan ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup, bu kere gıyap kararı
tebliğine karar verilmiş olduğundan, Kahramanmaraş Duraklı Mahallesi Haznedarlı Semtinde oturur Topal ismail oğlu Hasan Karaüzüm'iin, duruşmanın bırakıldığı 9/2/1976 günü saat 9.00 da mahkememizde
hazır bulunması gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
17881
Muş Kapalı Cezaevi Müdürlüğünden:
MUŞ KAPALI CEZAEVİNİN ELEKTRİK ONARIMINA AİT İLÂNI
Muş Merkez Kapalı Cezaevinin 26.154.00 liralık keşif bedelli elektrik
onarım işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulacaktır.
Geçici teminatı 1861,55 liradır.
Eksiltme günü 18/12/1975 Perşembe günü saat 15 05 dedir.
Eksiltme giinü saat 14.00 den 15.00 se kati ar zarf alımına başlanacak 15 ten sonra ¡relen zarfla kabul olunmıyacaktır.
Eksiltme Cumhuriyet Savcılığı Odasmdadır
Onarım 1 inci veya 2 nci sınıf elektrik teknikeri okul mezunu tarafından yapılması şarttır.
İsteklilerin üıaie şartnamesini herglin mesai saatlerinde Cezaevi
Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin kanunun aradığı belgelerle birlikte müracaat etmeleri
ve postada vuku bulacak gecikmenin kabul olunmuyacağı ilân oluiıur.
17830 /4-3

Sahife : 16

(Resmî Gazete)

Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
I . No : 1975/167
K. N o : 1975/235
Uzunköprü'nün
Kırcasalih Nahiyesinden
Saime Akıncı vekili
Avukat İsmail Ardaman tarafından davalı Gürol Akıncı aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık duruşmaları sonunda:
Davacı davalının adresi meçhul olduğundan kararın ilânen tebliğini talep etmiş olduğundan:
4/6/1975 gün ve 1975/167 esas,
1975/235 karar
numaralı hükümle Uzunköprü Bayramlı Köyü cilt 10, sahife 76, hane 206 da nüfusa kayıtlı tarafların davalının kusurlu hareketinin açtığı geçimsizlik sebebiyle Medenî K. nun 134 üncü maddesi gereğince boşanmalarına, davalı için Medenî K. nun 142 nci maddesinin tatbikine mahal
bulunmadığına, mahkeme masraflarının davacı uhdesinde bırakılmasına temyizi kabil olmak üzere 4/6/1975 tarihinde karar verildi.
Hüküm özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17924
Gülşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/217
Davacı Avunos Bahçelievler Mahallesinden Safiye Koksal tarafmdan davalılar Yeşilöz Köyünden Döndü Şahin, Seyfi Şahin Mal Müdürlüğü ve Yeşilöz Köyü Muhtarlığı aleyhine mahkememize açılan tescil
davasmm yapılan açık duruşması sırasında,
Bilahare davaya dahil edilen Yeşilöz Köyünden davalılar Sadakat
Metin, Şevket Metin, Yıldırım Metin ve Nezahat Metin bütün aramalara
rağmen bulunamadığı gibi adresleride tespit edilememiş olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'nin 18 Eylül 1975 tarih ve
15360 sayılı nüshasmda ilânen tebligat yapıldığı halde 24/11/1975 tarihli
duruşmaya gelmedikleri gibi bir vekillede kendilerini temsil ettirmemiş
olduklarından gıyap karan yerine kaim olmak üzere davalılar Sadakat
Metin, Şevket Metin, Yıldırım Metin ve Nezahat Metin'in duruşma günü
olan 5/2/1976 günü bizzat kendileri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri, gelmedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında ceryan edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17921
Altıntaş Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1973/455
Davacı Pınarcık K. den Ummuhan Türksr tarafmdan davalılar Oysu
K. den Murat Kuyubaşı ve Ahmet Gökçe aleyhine mahkememize açılmış
bulunan meni müdahale ve senet iptali davasınm yapılan duruşması
sırasında verilen ara karan uyarınca.
Davalı Ahmet Gökçe'nin adresi meçhul olduğundan davalıya ilânen
tebligat yapıldığı ve duruşmaya gelmediği 24/11/1975 tarihinde yapılan duruşmasında davalı adma çıkartılacak gıyap karannın ilânen tebliğine karar
verilmiş olup karar gereğince 19/1/1976 tarihinde yapılacak duruşmaya
gelmeyip veyahut kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında icra kılınacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere
Ahmet Gökçeye ilânen tebliğ olunur.
17935

Alanya Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/195
Alanya'nın Gümüşkavak Köyünden Ayşe Sönmez'in davalı eşi Gümüşkavak Köyünden Mustafa oğlu 1939 doğumlu Abdullah Sönmez aleyhine açmış olduğu boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında:
Davalı Abdullah Sönmez'in Gümüşkavak Köyündeki adresine çıkanlan davetiyenin gösterilen adreste bulunmadığından ve adresinin meçhul olduğunun anlaşılmış bulunması itibariyle davalı Abdullah Sönmez'e
ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davacı dilekçesinde müşterek çocuklan Mustafa ve Sehabattinin'de
velayet haklarının kendisine verilmesini istemiş, davalı adına keşide edilen ihtar kararı dahi ilânen tebliğ suretiyle icra edilmiş olmakla.
Davalmm duruşma günü olan 28/1/1976 günü saat 9,25 de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi,
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17938
Çayırlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/110
Çayırlı Kazasının Sırataş Köyünden 'Sefer, Dursun, Mehmet Kızgm'm
davalı Çayırlı İlçesinin Sırataş Köyünden Hüseyin Kutlu, Ali Kutlu ve
Fikret Kutlu aleyhine açmış oldukları geçit hakkı davasmm yapılan duruşması sırasmda:
Davalı Fikret Kutlu'nun adresi meçhul bulunmakla tebligat yapılamamıştır. Adı g.çen davalmm mahkememizin 1975/110 esas sayılı dosyasındaki davaya ve 25/11/1975 Salı günü saat 9,40 daki duruşmasında
hazır bulunması veya kendisini,, temsile mümessil tayin ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17934
Sındırgı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1975/84
Davacı, Orman Genel Müdürlüğü tarafmdan davalı Sındırgı Yüreğil
Köyünden Hasan Vehbi Uysal vs. aleyhine ikame eylenen tazminat davasmm yapılmakta olan muhakemesinde:
Davalmm yapılan zabıta tahkikatma göre semti meçhulde bulunduğu, adresinin bilinemediği anlaşılmıştır.
Adı gecen davalıya işbu ilânm davetiye •yerine kaim olmak üzere
tebliği, duruşmasının 4/2/1976 günü saat 9,00 a muallak bulundn£u ilân
olunur.
17933
Sincanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1974/297
Davacı Sincanlı Kazası Kırka Şerife Eker, davalı Sincanlı,
Kazası Kırka Köyünden Hamza Eker aleyhine açtığı boşanma davası
sırasmda davalı Hamza Eker aleyhine davetiye yerine kaim olmak
üzere gazete ile ilân edilmiş isede duruşma günü gelmemiş olduğundan
duruşma günü olan 27/1/1976 tarihinde hazır bulunması veya kendisini
bir vekille temsil ettirmesi gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
17931

•

Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

Eyüp Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden:
¡Davacı Sadiye Uçar tarafından Demir Uçar aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında:
Davalı Demir Uçar Altmtepsi Malazgirt Sokak No. 9 Bayrampaşa'da
ikamet etmekte iken bu adresten ayrıldığı davetiye meşruhatı ile anlaşılmış ve yaptırılan tahkikata görede yeni adresi tespit edilememiş olmakla ilân sureti ile davetiye tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü olan 19/1/1976 günü saat 9.35 de mahkememizde
hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17937
Davacı Hazine tarafmdan Kamile Şengül ve arkadaşları aleyhlerine
açılan alacak davasının yapılan duruşmasında:
Davalı Kamile Şengül Fındıkzade Ömer Seyfettin Sokak No. 32
Türkmen Apt. Daire 5 ikamet etmekte iken adma çıkarılan davetiye tebliğ edilememiş ve adreside meçhul olduğundan davalıya gazetede ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davalı duruşma günü olan 26/12/1975 günü »tat ».SS de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekü il« temsil ettirmesi
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17936
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E. No : 1974/697
K. No : 1975/588
Davacı Hatice Cengar Konak Mahallesi Yağcı Sokak No. 21/2 Söke.
Vekili: Av. Mehmet Yavaş - Söke
Davalı: Sedat Cengar, Fevzipaşa Mahallesi Karahan Sokak No : 13 Söke
Davacı vekili tarafmdan davalı aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik
nedeniyle boşanma davasınm yapılan yargılaması sonunda:
Söke'nin Çeltikçi Mahallesi 641 kütük numarasında kayıtlı davacı
ile davalının M. K. nun 134., 138, 142, 150. maddeleri gereğince boşanmalarına, davalmm bir yıl süre ile evlenmekten memnuiyetine. Tarafların müşterek çocukları küçük Muazzez'in velayetinin davacı anaya verilmesine, küçük ile davalı baba arasmda hukukî ilişkinin sağlanmasına
yargılama giderleri ile Avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya
verilmesine, 2/10/1975 tarihinde karar verilmiştir.
Davalmm adresi meçhul kaldığından işbu karar özetinin yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebligatın yapılmış sayllacağı
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince
iiân olunur.
17939

4 ARALIK 1975

(Resmî Gazete)

Nazilli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Yenimahalle 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

1975/286
Davacılar Nazilli Yenimahalleden ibrahim, Arife Mustafa ve Yüksel Demirci ile Saide Öztürk vekilleri Avukat Halil Dalcan ve Necati
Emlek tarafından davalılar Yavuz Durnalı, Ali Cengiz Durnalı ve Ahmet Balibaşı aleyhine açılan tazminat davası nedeniyle;
Nazilli Aydoğdu Mahallesi 73 Sokak 1 numaralı evde oturur davalı Ali Cengiz Durnalı ile Nazilli Aydoğdu Mahallesi 346 Sokakta
oturur diğer davalı Ahmet Balibaşı'nın adresleri meçhul olduğu anlaşıldığından mahkemece davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen davalıların 29/12/1975 günü mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerine bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde haklarında gıyap kararı tebliğ edileceği davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17883

•

1974/529
Davacı Mehmet Ali Sarı ile davalı Nevin Sarı aralarındaki boşanma davasının duruşması sonunda: Davalının adresi meçhul olduğundan hakkındaki tebligatlar ilânen yapılmış olmakla
verilen
sonuç kararın özetinin de ilânen tebliği gerekmiştir.
Karar özeti:
Ayaş İlçesi, Ferahfakı Mahallesi hane 19 da kayıtlı Mehmet Ali
San ile eşi Nevin Sarı'nm boşanmalarına, müşterek çocukları Sevim
ve Sevgi'nin velâyetlerinin davacı babalarına verilmesine, davalının
1 yıl evlenmekten memnuiyetine, temyizi kabil olmak üzere verilen
28/11/1975 tarih ve 1974/529-653 sayılı ilânın davalıya
tebliğ yerine
geçmek üzere ilân olunur.
17850
Malkara Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

Adana 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1975/11
Davacı, Adana Tekel İdaresi vekili Avukat Olcay Ürenç tarafından davalılar Erdoğan İçli, Cemal Akkuş ve Mehmet Kurçak aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılan duruşması sırasında:
Davalılardan Erdoğan İçli ile Cemal Akkuş'un adresleri meçhul
kalmış olup gıyap kararının ilânen yapılmasına karar verildiğinden
bu davalıların duruşma günü olan 29/1/1976 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri takdirde, gıyaplarında ceryan edeceğinden gıyap
karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17887
Suşehri Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1974/514
K. No : 1975/178
Suşehri'nin Bostancık Köyünden Azimet Akgül vekili
Avukat
Hidayet Atakan tarafından, Ankara İli Yenimahalle Sekizinci Durak
Üçgen Sokak No. 3 de mukim iken, adres değiştirmesi sebebiyle gittiği yer adresi tespit edilemeyen aynı yerden Azimet karısı, Ömer
kızı, Ayşe'den olına, 1335 doğumlu, Fatma Akgül aleyhine
Suşehri
Asliye Hukuk Mahkemesine açılmış bulunan terk sebebiyle boşanma
davası, 24/6/1975 tarihinde 514/178 sayı ile tarafların boşanmalanna
ve davalının bir yıl evlenmekten memnuiyetine, kanun yolları açık
olmak üzere karar verilmiş bulunduğu 7201 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesi gereğince, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15
gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.

•

Sahife -: 17

17927

Kırıkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E. N o : 1968/191
K. N o : 1968/401
Kınkhan'ın Barbaros Mahallesinde oturur, Hüseyin oğlu, 1325
doğumlu, Mehmet Ali Tay tarafından Adana'nın Mehmandar Köyünden Mehmet kızı 1330 doğumlu, Ayşe Tay aleyhine açmış olduğu boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda :
Kırıkhan'ın Karataş Köyü 4 hanede nüfusa kayıtlı davacı Mehmet Ali Tay ile davalı Ayşe Tay'ın boşanmalanna 18/12/1968 tarih ve
1968/401 sayı ile karar verilmiştir.
Davalının adresi meçhul olduğundan boşanmalarına dair verilen
işbu kararın Resmî Gazete ile ilân edilerek ilân tarihinden itibaren
15 gün zarfında davalı kanunî yollara başvurmadığı
takdirde hükmün kesinleceşeğinin tebliği ilân olunur.
17929
Niğde/Aksaray Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden :
1975/138
Davacılar Aksaray'ın Çeltök Köyünden Yaşar Ünal ile Ömer Bora
vekilleri Avukat Raşit Daldal tarafından davalılar Doğantarla Köyünden ihsan Kara, İsmet Kara aleyhlerine açılan şufa, tapu iptali ve
tescil davasının yapılan yargılamasında:
Davalılardan ismet Kara'nm adlî takiplerce aranmasına ve dav»iiye yerine kaim olmak üzere ilân edilmesine rağmen bulunamadığından bu defa 2/2/1976 gününde duruşmada bulunması veya kendisini
bir vekille temsil ettirmesi hususu gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17886

1975/465
Davacı Kevser Albak vekili Avukat Gülten Yavaş tarafından açılan hasımsız gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sırasında :
Malkara Camiattik Mahallesi nüfusunun 43 numarasında kayıtlı
iken, 12/12/1968 tarihinde istanbul'a doktora gitmek üzere evinden
ayrıldığı ve adı geçen Mahmut Albak'm mezkûr tarihten
itibaren
evine avdet etmediği gibi kendisinin hayat ve mematmdan bir haber
alınamadığı cihetle adı geçen Mahmut Albak'm gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olduğundan, işbu ilân tarihinden itibaren bir sene
zarfında Malkara Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/4/1976 gününe muallâk 1975/465 esas sayılı dava dosyasına müracaat vaki olmadığı takdirde adı geçen Mahmut Albak'ın gaiplğiine karar verileceği ilân
olunur.
17926
Edremit Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1975/182
İlçemiz Zeytinli Köyünden
Ayşe Turgut tarafından
Gelibolu
Kahramanlar Mahallesinden Sadettin Turgut aleyhine açılan boşanma davasında davalının adresi tespit edilemediğinden hakkındaki davetiye ilânen tebliğ edilmiş olmasına rağmen bizzat veya bilvekâle
kendisin temsil ettirmeyen davalı hakkındaki gıyap kararının da ilânen tebliğine karar verilerek duruşma 31/12/1975 günü saat 9.00 a
talik edildiğinden belli gün ve saatte bizzat veya bilvekâle kendisini
temsil ettirmesi hususunda hakkındaki gıyap kararı
ilânen tebliğ
olunur.
17925

•

Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/368
Uzunköprü'nün Maksuttu Köyünden Gülüzar Aşkın'ın üvey anneleri
olan Penbe Gezgin ve Hasime Gezgin'in Uzunköprü'nün Kır Köyünden
çalışmak üzere İzmir'e gittiklerini ve 30 yıldan beri kendilerinden hiç
bir haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla
gaiplik hakkında malumatları olan kimselerin bir sene müddet içinde
1975/368 esas sayılı ve duruşması 25/2/1976 gününe muallâk bulunan
dosyadan bahisle mahkememize malumat vermeleri ve gaip hayatta ise
sağlık durumunu ve adresini bildirmesi ilân olunur.
17923

•

Ayancık Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1975/241
Davacı Orman İdaresi tarafından davalı Ayancık İlçesi Akören Köyünden Hakkı oğlu 1951 doğumlu Muammer Kurt aleyhine açılan tazminat davasımn yapılan yargılamasında:
Davalının Devlet ormanından izinsiz ağaç kesip davacı idareyi
318,40 lira zarara uğrattığı kendisine davetiye tebliğ edilemeyip zabıta
tahkikatına rağmende adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi ve ihtarlı davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Davalının ibraz etmek istediği vesikaları duruşma gününden önce
göndermesi ve 5/2/1976 Perşembe günü mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyap kararı tebliğ
edilmiyeceği ve gıyabmda karar verileo-.ği H. U. M. K. nunun 509, 510
uncu maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17922

(Resmî Gazete)
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Bayındırlık Bakanlığı Karayoları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden :
(Keşaıı-Gelibolu) ayrımı - Enez yolu Km. 0 — 59 (UzunköprüHavsa) ayrımı - Meriç-Küplü yolu Km. 0-37 arasına lüzumlu üst
yapı malzemesinin hazırlanması, taşınması ve figüresi işi, 4.123.331,53
lira keşif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kakaph zarf usuliyle ihaleye konmuştur. İhale 5 Ocak 1976 Pazartesi
günü saat 11.00 de Bölge İdare binasında Eksiltme Komisyonunca
yapılacaktır. Geçici teminatı 137.050,— liradır.
Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde,
İzmir'de Karayolları 2., istanbul Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir.
istekliler en geç 26/12/1975 günü saat 17.30 a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; ilk keşif
bedeli en az
bir milyon lira olan bu işin öneminde ve aynı mahiyette iş yaptığına
dair belge (Bu işin en az ilk keşif bedeli kadar (A), (B) ve (C) grubu
karnesi olanlardan bu belge aranmaz.)
1 — Yapı araçları bildirisi (Bildiride ana inşaat makinalarının
sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temn edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları.)
2 — Malî durum bildirisi,
3 — Taahhüt bildirisi,
4 — Teknik personel bildirisi,
(Yukarıda 1 - 2 - 3 - 4 No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır, vekâleten imza edilenler kabul edilmez.)
banka mektubu, aslı veya noterden tasdikli imza sirküleri, kanunî
ikametgâh belgesi ve işyeri görme belgelerini ekliyerek bu iş için
yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat
(Teminat banka mektubu ise salahiyetli kişilerin
imzaları tasdikli
olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1975
yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin
vekâletnamelerini,
istekli bir ortaklık olduğu
takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi
kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra
alınmış hali
faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı
Kanun
gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden
bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. Duyurulur .
17838 / 4.1

PTT Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT İLÂNI
i — 4.572.644,38 TL. keşif bedelli Çeşme (İzmir) PTT ve santralı
binası inşaatı işi kapalı zarf usulü ile kesiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı 150.929,33 liradır.
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2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi
Başkanlığında ve izmir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltme 29/12/1975 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 24/12/1975 Çarşamba günü saat 17.30 a kadar
eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat 15.00 e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdi
edilmek üzere Yapı işleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri
gerekmektedir.
6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya
dilediğine
ihale etmekte serbesttir.
17741 / 2-1
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kurumumuzca istanbul - Altmtepe Trafo Merkez Binası inşaatı
değişken birim fiyat esası ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Eksiltme 8 Ocak 1976 Perşembe günü saat (15.00) de Ankara'da Sıhhiye Necatibey Caddesindeki 36 No. Ju Genel Müdürlük
binasında yapılacaktır.
2 — Tahminî keşif tutarı (5.261.697,80) TL. sı, geçici teminatı
(172.000,—) TL. dır.
3 — Eksiltmeye katılmak için (Katılma belgesi) alınması koşul
olup, isteklilerin;
a) (B) grubundan en az 5.000.000,— TL. lık yüklenicilik karnesi,
b) Benzerî bir işi bir kezde yüklenerek veya şantiye şefi ya da
kontrol şefi sıfatiyle tümünü yaptığına ilişkin resmî makamlardan
alınmış belge,
c ) Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerle,
17 Aralık 1975 günü saat (17.00) ye kadar Necatibey Caddesi No. 26
Gözlükçü Han'daki İnşaat Dairesi Başkanlığına
başvurması koşuldur.
4 — Katılma belgesi 2/1/1976 Cuma gününden
geçerli olarak
inşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır.
5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.00) e kadar inşaat Dairesi Başkanlığına verilmiş olması koşuldur. (Gecikmeler kabul edilmez.)
6 — Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir.
7 — Dosya satm alınması koşul olup, teklif verme günü saat
(12.00) ye kadar (300,— TL.) ya alınabilir.
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
17612 / 2-1

YSE Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden : Kastamonu
Sıra
No.
1.
2.
3.

İ ş i n

adı

Kastamonu-Tosya-Yk. Kayı
Kastamonu - Taşköprü - Tekeoğlu
Zonguldak-Bartın-Şahin

Keşif bedeli
Lira Kr.

G. teminatı
Lira

927.000,—
437.000,—
282.692,49

40.830,—
21.230—
15.058,—

Banka referansı Müracaatın son
Lira
günü
74.160,—
34.960,—
22.615,—

23/12/1975
24/12/1975
25/12/1975

E K S İ L T M E N İ N
Tarihi
Günü
Saati
24/12/1975
25/12/1975
26/12/1975

Çarşamba
Perşembe
Cuma

16.00
16.00
16.00

Yukarıda gösterilen köprü inşaatları 1976 yılına sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye^
konulmuştur.
Eksiltme hizalarında yazılı gün ve saatlerde YSE 16. Bölge Müdürlüğünde Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.
Şartname ve diğer evraklar YSE Genel Müdürlüğü
Köprüler Dairesi Başkanlığmda, YSE 16. Bölge Müdürlüğünde ve Zonguldak
YSE İl Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin bu işlere girebilmeleri için :
a) 1975 yılı ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket ise şirket sirküleri ve faaliyet belgesinin ibrazı ile yukarıda yazılı geçici teminatı,
Kastamonu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuz almaları, banka teminat mektubu verildiği
takdirde kanunî şekilde
hazırlanmış mektubu vermeleri,
b) Her iş için ayrı ayrı müracaat dilekçelerine, malî durum bildirisi, banka referansı, taahhüt bildirisi,
teknik personel bildirisi,
makina ve teçhizat beyanmanesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya işin keşif bedelinin % 80 i
kadar bu işin cins ve öneminde bir iş yaptıklarını belirten, tasdikli iş bitirme belgesini eksiksiz olarak ekliyerek iştirak belgesi almak
üzere en son müracat tarihleri belirtilen günlerin mesai saatleri sonuna kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale
saatinden bir saat öncesine kadar
makbuz
mukaDİlinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postadaki vaki gecikmeler, telgrafla müracaatlar kabul edlimez. Keyfiyet ilân
olunur.
17839 / 4-1
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
KARABÜK
4 KALEM MAMUL YAĞLI BOYA VE ÜSTÜBEÇ SATIN
ALINACAKTIR
Bu işe ait şartname örneği;
A) Karabük'te Genel Müdürlüğümüz
Malzeme İkmal Müdürlüğü Iç Alımlar Servisinden,
B) istanbul'da; Taksim, Cumhuriyet Caddesi Doğu Palas No. 7
Kat 4 deki istanbul Mümessilliğimizden,
C) Ankara'da; Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara
İrtibat Bürosu Şefliğimizden,
bedelsiz olarak temin edilebilir.
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı
teklif mektuplarını geçici teminatları Ue birlikte en geç 23 Aralık 1975
Salı günü saat 14.00 e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları rica olunur.
17570 / 2-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tahminî bedeli 1.885.750,— TL., geçici teminatı 70.322,50 TL. olan
75-2514-2 dosya numaralı 8 kalemde 4.300 metre konveyör kayışlarının
imal ettirilerek satın alınması 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi
gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 30/12/1975 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname
almak isteyen firmalar işin sipariş numarası ve konusunu belirten
başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler.
Şartname bedeli 25,— TL. olup, makbuz mukabili alınır.
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf
belgesini ,geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyle hazırlayacakları teklif mektuplarını
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur.
17967 / 4-1
PTT Genel Müdürlüğünden:
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 4 kalem macun bant
kapalı
yazılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü
Malzeme Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Bölge
Başmüdürlüğü
Malzeme Servisinden 55,— TL. mukabilinde temin edilebilir.
3 — İhaleye girmek isteyenler idarî şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle 30/12/1975 günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığına
müracaat etmeleri
gereklidir.
4 — Teklifler en geç 6/1/1976 günü saat 10.00 a kadar Genel
Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
17966 / 2-1
TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından:
4.200 ADET KOMPLE RULMANLI BUATEGRES SATIN
ALINACAKTIR
1 — Yukanda yazılı malzeme teklif alma suretiyle satın alınacaktır.
2 — Tekliflerde:
a) Rulmanları, ecnebi para cinsinden, FOB ve CF teslim esasına göre ve buatagres gövdeleri de rulmanları verecek
firmanın
garantisi tahtında Türkiye'de imal ettirilerek Türk lirası karşılığında
olmak kaydiyle Haydarpaşa'da teslim fiyatları,
b) Rulman ve buatagres gövdesinin birim fiyatları ecnebi para
cinsinden ve ayrı ayn bildirilmek kaydiyle, komple rulmanlı buatag.
resin FOB ve CF teslim esasına göre satış fiyatı,
ayrı ayrı bildirilecektir.
3 — Tekliflerin 12 Ocak 1976 Pazartesi günü saat 15.00 e kadar
Ankara'da TCDD
Genel Müdürlüğü binasındaki
Malzeme Dairesi
Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci veznelerinden 100,— TL. bedelle temin edilebilir.
5 — Teklifler 8 nüsha olarak hazırlanacak ve teklif zarfı üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen
yapmakta
ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
17962 / 2-1
Etibank Genel Müdürlüğünden:
YOL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Bankamızca Eskişehir Kırka Doğal Boraks Tesislerine ait 13.40
km. lik cevher nakliye yolu ikmal inşaatı, Karayollarının 1975 yılı
birim fiyatları ile ve sabit birim fiyat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır.
1 — İhale 20/1/1976 Sah günü saat 15.00 de Etibank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
2 — İşin ilk keşif tutarı 4.900.000,— TL. olup, geçici teminatı
160.750;— TL. dır.
3 — isteklilerin:
•d) (B) grubundan en az 5.000.000,— TL. lık müteahhitlik karnesi,
b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair
belge,
c) Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen vesikalar, ile birlikte 17/12/1975 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar Genel
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra veya
telgrafla yapılan müracatlar kabul edilmez.
4 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup,
bu belgeler 9/1/1976 Cuma gününden itibaren Etibank inşaat Dairesi
Başkanlığından alınacaktır.
5 — Tekliflerin, ihale günü saat 14.000 e kadar Bankamız Umumî
Muhaberat Servisine verilmiş bulunması lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 — Eksiltme dosyası, Bankamız inşaat Dairesinde ve
Kırka
Doğal Boraks İşletme Müdürlüğünde görülehilir,
7 — Eksiltmeye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için
eksiltme dosyası alınması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar
Bankamız İnşaat Dairesinden 300,— TL. mukabilinde satın alınır.
8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
17963 / 3-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden :
47 ve 48 şube yollarının buz mücadelesinde kullanılmak üzere aşağıda miktar ve tahmini bedelleri yazılı bakım evlerine 5000 M3 bakım
malzemesi (agreğa) satm alınıp naklettirilecektir. Şartname Malzeme
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını 11 Aralık 1975 Perşembe günü saat 14.00 e kadar Malzeme Amirliğine vermeleri rica olunur.
Bakımevi (Teslim yeri)
1
2
3
4

—
—
—
—

Dikmen
Bezirhane
Haymana
Polatlı

1 — Kızılcahamam
2 — Çamkoru

Miktan
500
500
500
500

Muh. Bedeli Lira

M3
M3
M3
M3

277.510,-

500 M3
2500 M3

381.095,18089/1-1

Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesinden:
1 — Müessesemizin 1976 yılı bağlantılı çimento satışlan muamelelerine 8/12/1975 tarihinden itibaren başlanacağı,
2 — İsteklilerin en geç 31/12/1975 tarihine kadar Müessesemize
müracaat etmelerinin gerektiği,
3 — Satış şartnamelerinin, Sümerbank Genel Müdürlüğü, Müessese Ticaret Müdürlüğü ile Sivas ili civanndaki illerde bulunan Sümerbank Banka şubeleri ile satış mağazalanndan temin edilebileceği,
önemle duyurulur,
18099 / 1 - 1
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Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

«MAYİ AMONYAK SATIN ALINACAKTIR»
1 — Samsun fabrikalarımızın ihtiyacına binaen ve ilk 3000 metrik tonu siparişimizi müteakip 15 gün içinde ve bakiyesi talebimizi
müteakip aylık takriben 3.000 tonluk partiler halinde olmak üzere
tamamı
Nisan 1976 ayı sonuna kadar
teslim edilmek
kaydiyle
— 33°C'de soğutulmuş 12.000 ton mayi amonyak satın alınacaktır.
2 — İstekliler, bu işe ait şartnameyi İzmir Caddesi No. 35 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden temin
edebilirler.
3 — FOB ve C f F fiyatları belirten teklif mektupları en geç 23
Aralık 1975 Pazartesi günü saat 16.30 a kadar Genel Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postalanmış veya elden Haberleşme Müdürlüğümüze tevdi edilmiş olacaktır.
Postada vaki gecikmeler ve
zamanında verilmeyen
teklifler
nazarı itibara' alınmayacaktır.
4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından,
ihaleyi
yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
18090/ 1-1
Ankara Belediye İmar Müdürlüğünden:
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı
gayrimenkullere ait
68301 No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır.
İlânen ilgililere duyurulur.
Ada No.
Parsel No.
7954
7193

1
1
17996/1-1

Denizcilik Bankası T. A. O. dan:
5 KALEM ÇELİK TEL HALATLAR ALINACAKTIR
Teklifler en geç 5/1/1976 günü mesai saati sonuna kadar Karaköy Yeni Yolcu Salonu Kat 1 deki Satın Alma Komisyonuna verilecektir. «Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.»
Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat 3 deki İkmal Merkezi
Müdürlüğünden temin edilebilir. Dosya N o : 1975/1210
17982 / 1-1
TEL HALAT ALINACAKTIR
Son teklif verme tarihi 5/1/1976 olup, teklifler Karaköy Yolcu
Salonu Kat 1 de Satm Alma Kurulu Başkanlığına verilecektir. Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat 3 deki İkmal Merkezi Müdürlüğünden temin edilebilir. Dosya N o : 1975/3065
17866/ 1-1

•

Topraksu IV. Bölge Müdürlüğünden :
Müdürlüğümüz ihtiyacı için 11. derece
genel idarî hizmetleri
sınıfına imtihanla bir adet lise veya dengi okulu mezunu erkek memur alınacaktır.
Seçme imtihanı 22/12/1975 günü saat 10.00 da Bestekâr Sokak
No. 25 Kavaklıdere'deki Müdürlük binasında yapılacaktır.
İsteklilerin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki
şartlara
haiz olması ve 29 Ocak 1974 tarih ve 14783 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen 7/7734 sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesinde
belirtilen
evraklarla birlikte 19/12/1975 akşamına kadar yukarıda
belirtilen
Topraksu IV. Bölge Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur.
17983 / 1-1
Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünden:
Pendik Tersanesi pis su ve yağmur suyu kanalizasyonu etüt ve
projelendirilmesiyle ihale evrakının hazırlanması işi kapalı fiyat teklifi alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
İşin keşif bedeli 60.000,— lira olup, geçici teminatı 3.000,— liradır.
îhale dosya« Bankamızın Selıpazarı Orta Blok 4. katta bulunan
İnşaat İşleri Müdürlüğünden 25,— lira karşılığında temin edilebilir.
(Dosya aynı mahalde bedelsiz olarak incelenebilir. Ancak teklif verecekler dosya satın almak zorundadırlar.)

4 ARALIK 1.975

Teklifler en geç 25/12/1975 tarihine rastlayan
Perşembe günü
saat 12.00 ye kadar İnşaat İşleri Müdürlüğüne verilmesi ve teslim
makbuzunun alınması şarttır.
Posta ile gönderilecek tekliflerin postada vaki gecikmeleri kabul
olunmaz.
2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ve teklifler arasında tercih hakkını kullanmakta veya dilediği ile pazarlık yapmakta tamamen serbesttir.
17867/1.1

•

Keskin Malmüdürlüğünden:
1 — 42.500,— lira muhammen bedelli İlçemiz Kaymakamlığının
Will'ya marka 1965 model eski makam arabasının satışı 2490 sayılı
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf artırma usulüne göre
yapılacaktır.
2 — Şartname her gün mesai saatleri içerisinde
Millî Emlâk
Memurluğunda görülebilir.
3 — İhale (5/1/1976) Pazartesi günü saat 14.00 de Malmüdürlüğü odasında Komisyon huzurunda yapılacaktır.
4 — Geçici teminat (3187 lira 50 kuruştur.)
5 — Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar
Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri.
6 — Posta vesaire suretlerle vaki gecikmeler kabul edilemez.
Keyfiyet ilân olunur.
17837 / 1-1
•
Afyon İcra Dairesinden:
1975/2101
Alacaklı Adalet Bakanlığı Afyon Yanaçık Cezaevi Müdürlüğüne
1712.67 lira ve icra masraflarını ödemeye borçlu Eskişehir Orta Mahalle
Mücerrit Sokak No. 9 da mukim Cumali Mehmet Afyonlu hakkmda
ilâmsız olarak açılan icra takibi sırasmda borçlunun adresine muayyen
zamanlarda çıkartılan ödeme emrinin borçlunun bildirilen adresden ayrılması sebebiyle bilâ tebliğ dönmüş bulunması sebebiyle borçluya yapılması gereken tebliğatm 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 ci maddesi
gereğince ilânen yapılmasına karar verilmiştir.
Borç alacaklının Niğde Yarı Açık Cezaevinde yaptığı iş sebebiyle
mukavele hükmüne aykırı hareketinden doğmuş borçlu hakkında 49 örnek ödeme emri doldurulmuştur. Borçlu 7 günlük itiraz ve 7 günlük
ödeme müddeti içinde 14 gün Uâvesi suretiyle 21 gün içinde borcu ödemez veya itirazda bulunmaz ve 10 gün içicide icra tetkik merci hâkimliğinden icranın durdurulmasına dair bir karar getirmez ve ödeme müddeti içinde lo. İf. K. 74 cü maddesi gereğince mal bildiriminde bulunmadığınız takdirde hapis ile tazyik edileceğiniz ve cebri icraya devam
edileceği ilânen tebliğ olunur.
18072
Gerede Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı Ankara Siteler Esentepe Mobil Karacakayada oturan Davacı Osman Eke ile Gerede'nin Yazı Köyünden Durmuş Ali Eke ve dokuz arkadaşı hakkında sulh hukuk mahkemesinde yapılan izaleyi şüyuu
davasınm yapılan açık duruşması sırasında:
Davalı Şeref Filiz adına Gerede Dursunfakı Köyüne davetiye çıkarıldığı halde gelmediği ve davetiye yerine kaim olmak üzere 22/6/1975
tarihli Resmî Gazete ile de ilân edildiğinden duruşmaya gelmediği bu
kerre duruşmanın bırakıldığı 10/2/1976 tarihinde de duruşmaya gelmediği takdirde davanın gıyabında devam olunacağından müracaatta bulunanların sulh hukuk mahkemesinin 1974/464 esas sayılı dosyaya müracaatları ilân olunur.
18079

•

Ödemiş Tapulama Hâkimliğinden:
1975/23
Davacı hazine miimessilli tarafından Davalılar Nazife, Kadrlye, Yaşar, Nurettin Başol ve Saniye Özer aleyhine açılan tesbite itiraz davasmm
duruşması sırasında:
Davalılardan Nurettin Başol'un adresi bulunmadığı davetiye'ye verilen meşruhattan anlaşılmakla tebligatın Resmi Gazete ile ilânına Mahkememizce karar verilmiştir.
Davalı Nurettin Başol'un duruşmanın muallak bulunduğu 17/12/1975
Çarşamba günü saat 9 da bizzat Mahkemede bulunması, veya bir vekil
göndermesi, aksi takdirde hakkmda ayrıca gıyap karan tebliğ edilmeksizin gıyabında karar verileceği, tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân
olunur.
18077
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miş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18067

Elazığ İcra Memurluğundan:
1975/979
Alacaklı Birlik Koli. Şirketi vekili Avukat Hayrettin Kent'e masraflar hariç 34.450 lira ödemeye borçlu Elazığ Atatürk Okulu Sokak No.
11/D de mukim Sefer Nacar hakkında Kambiyo senetlerine (Çek, poliçe
ve emre muharrer senet) ait ödeme emri tebliğe çıkarılmış PTT ile tebliğ
edilemediğinden zabıtaca adresiniz tahkik edilmiş olup adresiniz meçhul olduğundan, ödeme emrinin tebliği yapılamadığından ve başkacada
adresinizin tespiti mümkün olmadığmdan ödeme emrinin kanunî süresine 20 gün ilâvesiyle alacaklı vekilinin talebine binaen ödeme emrinin
ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Ödeme emrinin Resmî Gazete'de ilân neşri tarihinden itibaren 20
gün sonra başlamak üzere yedi gün içinde borcunuzu ödemeniz, borcunuz tamamına veya bir kısmına alacaklının takibat icrasına dair bir itirazınız varsa bu yedi gün içinde açıkça bildirmeniz, borca itirazınız
yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde İ. İ. K. nun 74. maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız,
hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız
hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri
icraya devam edileceğinin, Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri
gereğince ödeme emrinin tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18078
Ankara 6. İş Mahkemesinden:
1975/906
Davacı Aziz Savtekin tarafından Kartal İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti
ve S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü aleyhine açılan tespit davasının yapılan yargılamasında:
Davalılardan Kartal İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. adına davetiye çıkarılmış fakat açık adresi bilinemediğinden, adma çıkarılan davetiye tebliğ olunamamıştır.
Davalı şirketin açık adresi bilinmediğinden ve çıkarılan davetiyeler tebliğ olunamadığmdan adma ilânen davetiye çıkarılmasına karar
verilmiş olmakla:
Duruşmanın 12/2/1976 günü saat 10.05 de yapılacağı davalıya Uânen
tebliğ olunur.
18076
Tarsus İş Mahkemesinden:

E. N o : 1975/716
K. No : 1975/836
TehlikeU vasıta KuUanmak suçundan sanık Celâl Orhan hakkında
Mahkememizce verilen 16/7/1975 tarih ve aynı sayüı gıyabi hükmün adı
geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın
işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarma
baş vurmadığı takdirde gıyabi hükmün kendisine tebUğ edUerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebUğ yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur.
18066

E. N o : 1975/1000
K. N o : 1975/990
TehUkeli vasıta kullanmak suçundan sanık Abdullah Demircan hakkmda Mahkememizce verilen 12/9/1975 tarih ve aynı sayılı gıyabi hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebUğ edilememiştir. Sanığm işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarma baş vurmadığı takdirde gıyabi hükmün kendisine tebliğ
edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebUğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebUğ olunur.
18065
E. No : 1975/964
K. No : 1975/984
TehlikeU vasıta kullanmak suçundan sanık Halil İbrahim Ayık
hakkında Mahkememizce verilen 12/9/1975 tarih ve aynı sayılı gıyabi hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebUğ edilememiştir.
Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfmda hükme karşı kanun
yollarma baş vurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebUğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebUğ yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
18064
E. No : 1975/885
K. N o : 1975/951
TehUkeU vasıta kullanmak suçundan samk Ömer Mutlu hakkmda
Mahkememizce verilen 12/9/1975 tarih ve aynı sayılı gıyabi hükmün adı
geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığm işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun
yollarma baş vurmadığı takdirde gıyabi hükmün kendisine tebUğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen
tebUğ olunur.
18063

•

1973/108
Davacı S. Sigortalar Kurumu Davalı Drağados ve Mehmet Ak aleyhlerine açılan alacak davasmm yapılan duruşması sırasmda:
Davalı adma çıkarılan davetiyede gösterilen adreste bulunamadığın dan bilâ ikmal iade edilmiş olduğu ve davetiye Uânen tebliğ edilmiş olduğundan davalı adına gıyap kararının Resmî Gazete'de ilânen tebliğine
duruşmanın 12/12/1975 günü saat 9.00 a talik edilmiştir.
Mezkûr gün ve saatte Mahkemeye gelmediğiniz ve bir vekille kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde duru$manm gıyabınızda devam
edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18075
Ankara Birinci Sulh Ceza Mahkemesinden :
E. N o : 1975/830
K. No : 1975/873
TehlikeU vasıta kullanmak suçundan sanık Mustafa Sonunur hakkmda Mahkememizce verilen 7/8/1975 tarih ve aynı sayılı gıyabi hüküm
adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebUğ
edilememiştir.
Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun
yollarma baş vurmadığı takdirde gıyabi hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebUğ yerine kaim olmak üzere ilânen
tebUğ olunur.
18068
E. No : 1975/373
K. No : 1975/1161
Sarhoşluk M. Ful suçundan sanık Necati Çoruk haklanda Mahkememizce verilen 16/10/1975 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin
adresinin bulunamaması sebebiyle tebUğ edilememiştir. Sanığın işbu
ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarma
baş vurmadığı takdirde gıyabi hükmün kendisine tebliğ edilerek kesini eş-

Tarsus 2. AsUye Hukuk Hâkimliğinden:
1973/693
Davacı Osman Gezer vekiU Av. Nevzat Yaramış tarafmdan Davalı
Ahmet Turan ve Zeynep Yılmaz aleyhlerine açılan meni müdahale davasmm yapılan duruşması sonunda:
Aynaz Köyünde 576 parselin 2750 M2 İlk kısmına davalılar vaki müdahalesinin menine 275 Ura ücreti vekâlet Ue 515,25 Ura Mahkeme masrafının davalılardan tahsiline 28/10/1975 tarih ve 374/693 esas ve 975/505
sayı ile karar verilmiş olduğundan davalılardan Ahmet Turan'm adresi
meçhul olduğundan iş bu ilânın ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde
temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği karar tebUği yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
18073

•

Ankara Asliye 8. Hukuk HâkimUğinden:
1975/134
Davalı O. D. T. Ü. İdarî BiUmler Fakültesi öğrenci Derneği Başkanlığı Emek Mah. 79. Sok. 6/13 Ankara Meskûn olup aleyhine 21/3/1975 gün
1975/150 Hz. 1975/43 sayılı iddianame ile Dernekler Kanununa muhaUf
hareketinden dolayı Derneğin feshi talebiyle açılan kamu davasmm yapılan duruşması sonunda:
O. D. T. Ü. İdarî Bilimler Fakültesi Öğrenci Derneğinin 1630 sayılı
Kanunun 73. ve Geçici 3. maddelerine göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte münfesih sayılmış olmasına temyiz yolu açık olmak üzere
19/11/1975 gün 1975/495 sayıyle karar verildiğinden, davalının adresi tespit edilemediğinden karar özetininde ilânen tebUğine karar
verilmiş
olmakla işbu karar özetinin ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde davalı Derneğin itiraz etmediği takdirde kararm kesinleşmiş sayılacağından
ilâmm tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
18062

Sahife : 22

(Resmî Gazete)

Erzurum Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. N o : 1975/295
K. No : 1975/643
Sanık: Murat Uslubaş, Talat oğlu Fadime'den olma 1950 Doğ. Muratpaşa Mahallesinde Süleyman Çıkmaz Sokak No. 32
Suç: Mütecaviz sarhoşluk, darp ve izrar
Suç tarihi: 4/4/1975
Hüküm özeti:
Eylemine uyan T. C. K. nun 572/1, 647 Sa. 4/1. maddeleri gereğince
600,— lira hafif para cezası ile mahkumiyetine, darptan ferağata binaen
davanın ortadan kaldırılmasına 15/9/1975 günü karar verilmiştir.
Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına neşri
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak iizıere ilân olunur.
18058

•

Salihli Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/461
Davacı: Aynur Erşen Salihli Kocaçeşme Malı. Acısu Sok. No. 5/A
Davalı: Ziya Erşen, Kocaçeşme Mah. Acısu Sok. No. 57/A Salihli
Dava: Boşanma
Davacı davalı ile 11/11/1955 tarihinde resmen evlendiklerini bu evliliklerinden iki tane çocuklarının bulunduğunu Davalı evine bakmadığı
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gibi çocuklarının ve kendisinin iaşesi ile ilgilenmediğini bu sebeblen
aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan boşanmalarına çocuklar
için 150,— şer liradan 300,— lira kendisi için 200,— liraki ceman 500,—
lira nafakanın davalıdan alınmasına dair Mahkememizde yapılan açık
duruşmada davalıya davetiye ve idari tahkikat yapıldığı halde adresi
meçhul bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 21/1/1976 günü saat 9 da
davalının Mahkemede bizzat hazır bulunması veya bir vekil göndermesi
aksi halde gıyap çıkarılacağından davetiye yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
13074

•

Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. N o : 1975/187
K. N o : 1975/343
Karar tarihi: 10/4/1975
Hırsızlık suçundan ötürü yukarda tarih ve numarası yazılı karar ile
T. C. K. nunun 491/4, 522, 525. maddeleri gereğince 4 ay hapis ve 4 ayda
Emniyeti umumîye nezaret cezası altında bulundurulan Avanos Göğnük
Kasabasından, Abdullah ve Hanım oğlu, 1952 doğumlu Hasan Yücel'e
gıyabı hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31. maddeleri gereğince ilânı, ilân tarihinden itibaren 15 gün
sonra hükmün muhatabma tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
1S069

Üsküdar Sulh Ceza Hakimliğinden
Maznunun adı, soyadı

Karar tarihi

Esas No.

Karar No

1 — Kadir Er

4/7/1975

1975/1063

1975/1186

2 — Fevzi Namuk

5/5/1975

1975/457

1975/710

3 — Muzaffer Aynalı
4 — Hayri Yılmaz

27/6/1975
9/9/1974

1975/590
1974/1399

1975/1116
1974/2832

5 — Kaya Uluköylü

11/7/1975

1974/1929

1975/1268

6 — Yalçın Hızarcı

26/8/1975

1975/1351

1975/1466

7 — Sedat özyurt

21/4/1975

1974/2062

1975/614

8 — Kemal Şahin

5/6/1975

1974/2007

1975/894

31/12/1974

1974/2011

1974/3484

9 — Rasim Aykent

Cezanın nev'i ve kanun maddesi
Tehlikeli vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 2, 59/2, 29. İki lira elli
kuruş hafif para cezası ve iki gün meslek ve sanat tatili.
Tehlikeli vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 2, 59/2, 29. İki lira hafif
para cezası ve iki gün meslek ve sanat tatili
Mütecaviz sarhoşluk, 572/1. İki ay hafif hapis cezası ve cezasının tecili.
Tehlikeli vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 59/2, 29. İki lira elli kuruş hafif para cezası Ue tecziyesine.
Hırsızlık, T. C. K. nun 491/İlk, 522, 525. Altı ay hapis ve o kadar emniyeti umumiye nezareti cezası.
Trafik Kanununa muhalefet, 6085 sayılı Kanunun 58/B. maddesi gereğince ikiyüz lira hafif para cezası ve beş gün hafif hapis cezası.
Tehlikeli vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 59/2, 29. İki lira elli kuruş
hafif para cezası Ue tecziyesine.
Tehlikeli vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 2. 69/2, 29. İld lira elli
kuruş hafif para cezası ve iki gün meslek ve sanat tatili.
Tehlikeli vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 2, 647/4 üe onüç lira hafif
para cezası ile tecziyesine.

Yukanda mahiyeti yazılı gıyabî hükümlerin maznunların bulunmaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi
gereğince naşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayUacağı ilân olunur. 25/11/1975
18056
Maznunun adı, soyadı

Karar tarihi

Esas No.

Karar No.

1-

Yusuf Ünal

13/12/1974

1974/1848

1974/3418

2

—

Şükrü öztürk

16/12/1974

1974/1839

1974/3432

3

—

Mevlüt Eğe

24/6/1975

1975/363

1975/1057

4

—

Ahmet Barın

29/4/1975

1974/417

1975/642

5

—

Erman Zaim

2/7/1975

1975/1025

1975/1155

6

—

Ethem Aydın

24/6/1975

1975/1014

1975/1067

7

—

Muharrem Acar

5/5/1975

11975/578

1975/703

8

—

Mustafa Arslan

9/6/1975

1975/740

1975/941

9

— .

Mehmet Akarsu

1/7/1975

11975/866

1975/1130

Cezanın nev'i ve kanun maddesi
Tehlikeli vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 55/3, 29. İki lira hafif
para cezası.
Tehlikeli vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 2, 647/4. Onüç lira hafif
para cezası ve üç gün meslek ve sanat tatili.
TehlikeU vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 2, 59/2, 29. İki lira elli
kuruş hafif para cezası ve iki gün meslek ve sanat tatili.
Hırsızlığa teşebbüs etmek, T. C. K. nun 491/Son, 61, 522/1, 55/3, 647/4,
647/6, 1.600 lira ağır para cezası ve tecUine.
Trafik Kanununa muhalefet, 6085 sayüı Kanunun 58/B. Cem'an ikiyüz
lira hafif para cezası.
TehlikeU vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 2, 59/2, 29. İki lira elli
kuruş hafif para cezası ve iki gün meslek ve sanat tatüi.
Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1, 59/2, 29. İki lira elli kuruş hafif para cezası.
TehlikeU vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1, 2, 59/2, 29. İki Ura elU
kuruş hafif para cezası ve iki gün meslek ve sanat tatili.
TehlikeU vasıta kullanmak, T. C. K. nun 565/1, 2, 647/4 onüç Ura hafif
para cezası ve iiç giin meslek ve sanat tatili.

Yukanda mahiyeti yazılı gıyabî hükümlerin maznunların bulunmaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi
gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 25/11/1975
18055
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(Resmî Gazete)

Sarıkamış Asliye Ceza Hâkimliğinden:
Yargıç : Bedri Erkul 19024
C. Savcısı: Turgut Öztürk 18900
Yazman: Turgay Akıncı
E. No : 1974/72
K. No : 1975/50
Sanık: Fahrettin Özdemir, Tacettin ve Fatma'dan olma, 1/4/1949
doğumlu Sarıkamış ilçesi Karakurt Köyü nüfusuna kayıtlı aynı yerde
oturur.
Suç: Rızaen 18 yaşından küçük mağdurenin ırzına geçmek, kızlığını
bozmak. Alıkoymak.
Su tarihi: 21/5/1974
Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanığın suçu sabit görüldüğünden onaltı ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup sanık bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat
Yasasının 28. ve 29. maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebligat
icrasına aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatm yapılmış sayılmasına karar verilmiştir.
İlânen tebliğ olunur.
18070
Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
E. N o : 1975/39
K. N o : 1975/151
Tekel kaçakçılığı suçundan sanık Mehmet Oğ. 1962 D.lu Halime'den
doğma Nizip Kazası Bahçeli Köyü Hane: 39 da kayıtlı olup halen Gaziantep Saçaklı Mahallesi Saçaklı Sokak (Bedriayni) No. 76 da mukim
Mustafa Korkmaz hakkmda yapılan duruşmada:
Samğm suçu sabit görülerek fiil ve hareketine uyan 1177 Sa. Ka.
88/1-2 Md. 1918 - 6829 Sa. 25/3-son TC. 54/3, 59/2 Md. gereğince 2 ay 15 gün
hapis cezasına mahkum edilmiş olup sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilmemiştir.
7201 sayılı Kanunun 28., 29. maddeleri gereğince kararın Resmî
Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân
tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
18057
Üsküdar Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1975/610
K. N o : 1975/1542
Hakaretten maznun Abdullalı hakkında şahsi dava ikame edilmiş
şahsi davacılar Zeki Yaşar ve Hidayet Yaşar'ın duruşma gününden haberdar oldukları halde gelmedikleri bir mazeret beyan eylemedikleri ve
kendüerini de bir vekil ile temsil ettirmedikleri cihetle maznun hakkındaki ikame olunan şahsi davanın C. M. U. K. nun 361. maddesi gereğince
düşmesine karar verilmiş olduğu mevzubahis kararın Üsküdar Tunusbağı Ethempaşa Sokak No. 50 deki adreslerine gönderildiği ve tebligatların tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilânına 7201 sayılı Kanunun
29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataplara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
18054

Üsküdar Sulh Ceza Hâkimliğinden:
Davacı: Hasan Erkoç, Üsküdar Ümraniye Çakmak Mah. No. 9 da
oturur.
Maznunlar: 1 — Mahmut öztürk, Üsküdar Ümraniye Çakmak Mah.
İlgaz Emlâkçısı.
2 — İsmaal Öztürk, aynı adreste.
3 — Durdu Öztürk, aynı adreste.
Suç: Izrar, hakâret, müessir fül.
Suç tarihi: 3/6/1975
Davacı Hasan Erkoç tarafmdan maznunlar Mahmut Öztürk, İsmail
Öztürk ve Durdu Öztürk aleyhlerine ikame olunan şahsi davalarda davacının adresinde bulunmaması sebebiyle kendisine duruşma gününün
tebliğ edilememiş olması muvacehesinde adresinin tespiti mümkün bulunmadığından duruşmanın muallâk bulunduğu 26/12/1975 günü saat
10.30 da hazır olması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi
halde davacı Hasan Erkoç hakkmda C. M. U. K. nun 361. maddesi hükümlerinin tatbik olunacağı ve Resmî Gazete ile neşir tarihinden itibaren
15 gün sonra tebligatm yapılmış sayılacağı davetiye tebliğ m ^ m . n , ,
kaim olmak üzere ilân olunur.
18053

Sahife -: 23

Afyon 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden:
1975/354
14/8/1975 tarihinde istihap haddinden fazla yük almak suretiyle
Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Bozüyük İlçesi Kasımpaşa
Mah. Nüfusunda kayıtlı aynı yerde oturur Halil ve Hafize oğlu 1934 doğumlu Mukadder Ercan'ın bütün aramalara reğmen adresinin tespit edilemediği ve ifadesinin alınamadığı anlaşüdığmdan yukanda açık kimliği
yazılı sanığm duruşma günü olan 18/12/1975 tarihinde Mahkememizde
hazır bulunması, gelmediği takdirde C. M. U. K. nun 225. maddesi gereğince gıyabmda karar verileceği ilân olunur.
18050
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından
1974/85
Maktül Mehmet Işık'ı öldürmek bu suça iştirak ve 6136 S. K. M.
suçundan sanıklar İslahiye Güllühüyük Köyü Tayfur Çiftliğinde mukim
Muharrem oğlu 1954 D. lu, Ali Güz ve aynı yerden Muharrem oğlu, 1956
D.lu, Musa Güz haklarında Mahkememizde yapılmakta olan duruşma sırasında, Müdahil İslahiye Belikanlı Köyü Tayfur Çiftliğinde mukim Güllü Bülbül ve aynı yerde mukim Müşteki Mehmet Bülbül bütün aramalara rağmen bulunamadıklarından duruşma gününün 29/1/1976 günü
saat 9 olduğu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18060

Tekirdağ Sulh Ceza Hâkimliğinden :
MÜTEFERRİK KARAR
E. No : 1974/1488
K. N o : 1975/1585
Hâkim : Yavuz Dinçsoy 14836
Kâtip: Ömer Özkan
Davacı: H. A.
Sanık: Hulusi Sürenoğlu, Hasan oğlu 1926 doğumlu Uzunyusuf
Çavuşbaşı Sokak N o : 11 de istanbul Kocamustafapaşa adresinde mukim.
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak.
Suç tarihi: 23/10/1974
Tehlikeli vasıta kulanmak suçundan sanık Hulisi Sürenoğlu hakkında yapılan tahkikat neticesi sonunda adresi tespit edilememekle:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan dolayı hakkmda T. C. K. nun 565/1 inci ve aynı Kanunun 2 nci maddeleri
gereğince yüz lira hafif para cezası ve üç gün müddetle meslek ve sanatının tatiline dair verilen hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı
ve kendisine de tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 uncu maddesi gereğince yukarıda açık kimliği yazılı Hulusi Sürenoğlu'ya kararm ilânen tebliğine ve hüküm fıkrasının neşir tarihinden
itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinde sanıktan alınacağına karar verildi.
18052
MÜTEFERRİK KARAR
E. No : 1975/841
K. No : 1975/948
Hâkim : Yavuz Dinçsoy 14836
Kâtip : Ömer Özkan
Davacı: H. A.
Sanık : Jacques Dosseray : Masertte Fleron'dan doğma 1925 doğumlu, Lüksenburg Şehrinde ikamet eder.
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak.
Suç tarihi : 26/7/1974
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Jacques Dosseray hakkmda yapılan duruşma sonunda sanığm bunca aramalara rağmen bulunamadığı tespit edilmekle:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık
Jaques Dosseray hakkındaki hükmün ilânen tebliğine ve ıiftnın Resmî
Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilânına mahkemece karar verilmiş olmakla T. C. K. nun 565/1 inci maddesi gereğince yüz lira hafif para cezasına hükümlü Masertte oğlu Fleron'dan doğma 1952 doğumlu Jacques
Dosseray hakkında verilen gıyabî ilâm bütün aralamara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karann üânen tebliğine hüküm fıkrasmm neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin de sanıktan alınacağına karar
verildi.
180S

Sahife : 24

(Resmî Gazete)

İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden:

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 — 8 kalem filltre malzemesi ihalesi 18/12/1975 günü saat 15.00.
de açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale Mithatpaşa Caddesindeki 17 No. lu Genel Müdürlük İti
nasında yapılacaktır.
3 — İşin muhammen bedeli: 115.000 T L .
4 — Geçici teminatı: 7.000 T L .
5 — İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Genel Müdürlük bina
sının 3. Katındaki 305 No. lu odada görülebilir.
6 — İhaleye girmek istenildiği takdirde; geçici teminatı Pon Vez
nesine yatırarak karşılığında alınacak makbuz veya limit içi banka
teminat makbuzu ile diğer belgelerin ihale gün vee saatine kadar Ko
misyon Raportörlüğüne verilmesi gerekmektedir.
7 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar
Âabul: edilmez.
8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare İhaleyi ya
pıp yapmamakta serbestir.
İlân olunur.
18139/2-1
«
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

Miktarı

Lama demiri
0 muhtelif inşaat demiri
Kaldırım onarımı

1.500 Kg.
1.900 Kg.
20.000 m
2

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara

Muh. Bed.
TL.
9.000
10.450
210.000
Bölge

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 85 adet Dış ve 67 adet İç lastik olmak
üzere ceman 152 adet lastik şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan
(kapalı zarf) teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Bu işe ait geçici teminat 3.550,— T L . dır.
3 — İdari Şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğü ile
istanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif
mektuplarını engeç
25/12/1975 günü saat 14.00 e kadar dış zarfın üzerine (152 adet lastik işi
ne ait tekliftir) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şube Mü
dürlüğüne posta ile gönderecek veya elden tevdii edeceklerdir.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Teklif mektupları 25/12/1975 günü saat 15.00 de Satınalma
Komisyonu Başkanlığında açılacaktır.
Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler.
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip
vermemekte serbesttir.
18177/2-1
Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Belediyemiz
ihtiyacı bulunan aşağıda hizalarında cins, miktar,
muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı malzeme ve işçilikler 2490
sayılı Kanunun 31. maddesi kapalı zarf usulüne göre ayn ayrı ihale edi
lecektir. İhale 23 Aralık 1975 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encüme
ninde yapılacaktır. Şartamesi Belediye Muhasipliğinde görülebilir. Ta
liplerin usulüne göre hazırlayacakları fiyat teklif mektuplarım ihale
saatinden bir saat evvel Encümen Başkanlığına vermeleri, postada vaki
gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur.
Cinsi

8 A R A L I K 1975

Geç. Tem.
TL.

675
785
11.750
18138/4-1
Müdürlüğünden:

NAKLİYAT YAPTIRILACAKTIR
Ankara'dan Takriben 2.250 Ton çelik depo malzemesi muhtelif
mahallere naklettirilecektir.
Şartnamenin Ankara Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.
Kapalı teklifler 18/12/1975 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar An
kara Bölge Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta
serbesttir.
18168 / 2-1
İçel İli Mezitli Belediye Başkanlığından:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek kaydıyla, 2 adet Kompaktör,
fiat ve teklif alma usulü ile dış piyasadan ithal edilecektir.
2 — İthal edilecek bedel üzerinden en az % 7,5 nisbetinde geçici te
minat verilmesi şarttır.
3 — ihaleye ait teknik ve idarî şartnameler İdaremiz Ticaret Mü
dürlüğünden, başlıklı kağıda yazılacak dilekçe mukabilinde temin edilir.
4 — Teminatı olmayan, geç gelen ve postadaki vaki gecikmelerde,
teklifler nazarı itibare alınmaz.
5 — İhale Genel Müdürlük Binasında toplanacak Alım Satım Ko
misyonu huzurunda 13/1/1976 günü saat 15.00 de yapılacaktır.
6 — İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta
tamamen serbesttir.
18170/4-1

•
Geyve Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı İsmail Kaya, Nazmiye Kaya
tarafından davalılar Firdevs
öztürk ve arkadaşları arasındaki taksim davasının yapılan duruşma
sında :
Adresi meçhul bulunan Hasan Kızı Fatma'nın ilânen tebligata rağ
men gelmediği anlaşıldığından, hakkında verilmiş bulunan gıyap kararı
gereğ.nce duruşmanın atılı bulunduğu 3/2/1976 carJune kadar bizzat gel
mediği yahut yerine bir vekil göndermediği takdirde duruşmanın gıya
bında bitirileceği gıyap kararı yerine ilânen tebliğ olunur.
18016

•

Göle Sulh Hukuk Hâkimliğinden:

Belediyemize 2 adet küçük tip şehir içi otobüsü alınması 2490 sa
yılı Kanun hükmünce kapalı zarf usulü eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me 18/12/1975 Perşembe günü saat 10.00 da Mezitli Belediyesinde yapıla
caktır. Her iki otobüsün muhammen bedeli: 680.000,— T L . sı olup, ge
çici teminatı, 29.700,— liradır. B u husustaki şartname mesai saatleri
içerisinde, Belediyede görülebilir. Her iki otobüse, teslimini müteakip,
100.000,— T L . sı peşin olarak ödenir. Geri kalan kısmı 24 ay vade ve
24 eşit taksittte ödenecektir.
İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evvel Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postadaki vaki gecikmeler kabul edil
meyeceği ilân olunur.
18169 / 4-1

1975/630
Davacı Göle Orman İşletme Müdürlüğü vekili Avukat R. Nuri Bozkurt tarafından Erzurum Dumlu Uçak Savar Bölüğünde Üsteğmen Alişahin Cihangir aleyhine açılan tazminat davasının Göle Sulh
Hukuk
Hâkimliğinde yapılan yargılamada;
Davalıya usulüne uygun ihtarh davetiyeye dava dilekçesinin tebliği
için ikametgâhım gönderilmiş olup adı geçenin adresinde bulunmadığı
ve belli bir adreste bırakmadığından bu defa duruşmanın bırakıldığı
28/1/1976 günü Göle Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya
delillerini ibraz etmesi, aksi taktirde gıyabında gerekli kararın verilece
ğini davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
18020

Demirci öğretmen Lisesi Müdürlüğünden:
Okulumuz yatüı öğrencilerinin ihtiyacı bulunan aşağıda cins ve miktarları yazılı giyim eşyaları 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince ihale
ile diktirilecektir. Açık eksiltmeye gireceklerin geçici teminat makbuzu 1975 vizeli ticaret odası vesikaları ile birlikte ihale saatinde okulda ha
zır bulunmaları, kapah zarf usulü ihaleye iştirak etmek isteyenlerin hazır layacaklan teklif mektubu, geçici teminat makbuzu ve 1975 vizeli ticaret
odası vesikalarını en geç ihale saatinden bir saat önce Satın Alma Komisyonuna vermeleri şartnamelerin mesai saatleri içinde okulda görüle
bileceği ilân olunur.
Miktarı
M . Bed.
G . Tem.
İhale
Cinsi
takım
TL.
TL.
tarihi
Saati
İhale şekli
Kız öğrenci forma dikimi
Kız öğ. etek • yelek dikimi
Erkek elbise dikimi

130
168
200

6.500
21.000
70.000

487,50
1.575,—
5.250,—

25/12/1975
25/12/1975
25/12/1975

14.00
14.30
15.00

Açık eksiltme
Kapalı zarf
Kapalı zarf

18140/4-1

(Resmî Gazete)

4 ARALIK 1975
Devrek Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Cins ve nevi
3. S. N. B. kayın tom.
3. S. N. B. kaym tom.
3. S. N. B. kaym tom.

Parti
adedi
5
6
1

3. S. K. B. kayın tom.
1
i. S. N. B. kavak tom.
2
i. S. N. B. ıhlamur tom.
1
3. S. N. B. karaağaç tom. 1
3. S. N. B. kızüağaç tom.
1
3. S. N. B. gürgen tom.
1
3. S. N. B. gürgen tom
2
2. S. çam maden direk
a
S. göknar maden d'rek
' . S . meşe maden direk
1
2, S. kaym maden direk
4
2. S. gürgen maden direk
2
Kaym yarma sanayi odunu 9
»leşe yarma sanayi odun
4
U. YEKUN

31
13

Miktarı
M. Bed.
Adet M3 DM3
TL.
633
1.396
84
51
43
2
14
4
29
29
187
1
114
956
327
Ster
Ster
3.875
—

338.380
364.617
92.837

347,90
298,20
298,20

4.997
30.704
0.826
3.947
1.325
6.540
10.381
18.515
6
12.596
59.506
19.937
1.286
131

261,—
385,—
765,—
627,—
420,—
347,—
420,—
400,—
632,—
390,—
350,—
350,—
150,—
150,—

Not
% 30 İndirimli
% 30 indirimli
'% 40 indirimli
(Standart dışı)
% 40 İndirimli
% 10 İndirimli
% 10 İndirimli

965.740 m3
1.407 Ster

1 — İşletmemizin Akçasu - Merkez, Be2dibi - Akbük, Davulga - Akbük, Püronkaya Km. 18, Tefen - Merkez orman dışı istif yerlerinde mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı 44 parti muhtelif cins orman
emvalleri hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden kayın
tomruklar % 9 faizi ve vergileri peşin alınmak suretiyle müddetsiz banka mektubu karşılığında 12 ay vadeli, diğer orman emvalleri ise % 25
peşin bakiyesi müddetsiz banka mektubu karşılığında % 9 faizi ve vergileri peşin alınmak suretiyle 3 ay vadeli açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırmalı satış 18 Aralık 1975 tarihine rastlayan Perşembe günü olup Akçasu, Beldibi, Davulga, Pöronkaya bölgelerimizdeki emvallerin ihalesi saat 11.00 de İşletmemiz Satış Salonunda, Tefen bölgemizdeki emvallerin ihalesi ise aynı gün saat 14.00 de Tefen (Gökçebey)
Belediyesi Salonunda Müdürlüğümüzce teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışa konulan emvallerin tamamı 1975 yılı istihsali olup,
ihaleye tüm alıcılar iştirak edebilirler.
4 — Bu satışa ait ilân, şartname, tevhit cetveli, Orman Genel Müdürlüğünde, Zonguldak, Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve
İşletmelerinde, istanbul, Ankara, Adapazarı, Bolu, Düzce, Mengen İşletmeleri
ile Müdürlüğümüzde ve Bölge Şefliklerimizde görülebilir.
5 — Taliplilerin % 7,5 geçici teminatlarını yatırarak belirtilen saatlere kadar Komisyonumuza müracaatları ilân olunur.
18176 / 1-1
Şebinkarahisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1975/28
Davacı Şebinkarahisar Orman İdaresi tarafmdan davalı Şebinkararisar İlçesi Yedikardeş Köyünden Şakir oğlu, Adil Kendir aleyhine açıan 695,92 liralık tazminat davasmm mahkememizde yapılan duruşması
.ırasında :
Davalı Adil Kendir adına çıkarılan tebligatların meçhul adreste buunduğundan bahisle tebliğsiz iade edildiği ve bu sefer de ilânen tebli-at yapılmasına karar verilmiş ve karar gereğince iş basit yargılama
ısulüne tabi olup H. U . M. K. nunun 507 nci maddesi gereğince duruşna için muayyen olan 25/12/1975 günü saat 9,00 da Şebinkarahisar Sulh
lukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini yetkili bir vekille
emsil ettirmesi aksi takdirde ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin
¡uruşmaya devamla davanın sonuçlandırılacağı hususu ilânen tebliğ olulUr 18024
Burdur Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1975/779
Davacı Burdur'dan İzzet Yılmazer'in, davalı Hasan Teltek aleyhine,
'•urdur Pazar Mah. si ada 344, parsel 2 No. lu taşınmazdan dolayı açtığı
'•alei şüyu davasmm yapılan duruşmasında:
Davalının adresinin tahkiki için yazılan müzekkereye adresi bilineıediği bildirildiğinden; Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına kaar verilmiştir. Hasan Teltek'in duruşmanın bırakıldığı 10/12/1975 Çar-

Sahife -: 25

şamba günü saat 9,00 da mahkememizde hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesine, gelmediği takdirde H. U. M. K. mm
609, 510 uncu maddeleri geregmce aynen ilânen gıyap yapılmayacağı,
yargılamanın gıyabında yapılacağı ve delillerini de birlikte getirmesi,
dava dilekçesine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18026
Beypazarı Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1972/18
Beypazarı Urus Bucağından Mehmet Gündoğan tarafmdan, Ramazan Çapal, Assiye Gökkır ve arkadaşları aleyhine açılan taksim ve izalei
şüyu davasında:
Davacı Beypazarı tapusunun Urus Bucağında ve 5750, 5757, 5764, 5766,
5767, 5770 ve 5858 parsel numarasında kayıtlı gayrımenkullerin davalılarla müşterek olduğunu bu gayrımenkulleri aralarında haricen taksim edemediklerini ileri sürüp bunların taksimi mümkünse taksimine değilse sar
tılmak suretiyle şuyunun izalesine karar verilmesini istemiş, davalı Ramazan Çapal ve Assiye Gökkır adreslerinde bulunamadıklarından kendilerine dava dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine ve duruşmanın
19/12/1975 Cuma günü saat 10.00 a bırakılmasına karar verildiğinden keyfiyet karar gereğince dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerme kaim olmak
üzere ilân olunur.
18021
Çorlu Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1973/181
Davacı Naciye Tok tarafmdan davalılar Kemal Tak Vs. aleyhine
açılmış bulunan işbu izalei şüyuu davasmm yapılan açık yargılaması sonunda :
Davalılardan Kemal Tok'un adresinin meçhul olduğu dava dilekçesi
ve gıyap ilânen tebliğ edilmiş olmakla bu kerre Çorlu Sultan Köyü Hudutları dahilinde ve taraflar arasında müşterek olan 429 - 471 - 539 parsellerde kayıtlı gayrimenkullerin 19/8/1975 tarih ve 1973/181 -1975/384 sayılı kararı ile taksimi kabil olmadığından şüyuun satılarak giderilmesine
karar verilmiş ve işbu karar ilân tarihinden itibaren bir hafta içinde
temyiz edilmediği tar.hte kesinleşeceği karar yerine kaim olmak üzere
ilânen tebliğ olunur.
18019
Gemerek Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı Germenek Çat Köyünden Mahmuh oğlu, İsmail Şahin tarar
fmdan davalılar Sızır Kasabasından Yusuf oğlu Halil İbrahim Kaşkaya
iie Ali Kaşkaya aleyhine açılan Men'i Müdahale davasmm yapılan yargılamasında; Davacı 5/10/1962 gün ve 3 sıra numarada adına kayıtlı Dendil Köyünün Eskiköy mevkiindeki Şarkan: Dere Garben Mehmet oğlu
İsmail, Şimalen Dere ve Cenuben : Dere ile çevrili taşınmazı davalıların
babasına Üzüm bağı yapmak ve meyvelik yapıp beraberce faydalanmaları için 6/4/1947 günlü mukavele ile anlaştıklarını babalarmm ölümünden sonra davalıların mukaveleye riayet etmediklerinden fuzulü müdar
halelerinin menini istemiş ancak dava dilekçesi davalılara tebliğ ed-lemediğinden dilekçenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Adıgeçen davalıların 26/12/1975 günü saat 9.30 da mahkememizde hazır bulunmaları hususu, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18013
Ankara 6 ncı İcra Memurluğundan :
İCRA EMRİ
Dosya No : 1973/8632
Alacaklı: Maliye Hazinesi
Borçlu : Bekir Budak Karagedık Köyünden
Borç miktarı: 1552.20 TL. masrafsız
Müstenidat: Ankara 4 Asliye Hukuk Hâkimliğinin 7/6/1973 tarih
1971/472 sayılı ilâmına müsteniden
1. Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığııidan işbu icra
emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukanda yazılı borcu ödemeniz İ. İ. Kanununun 32 maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemezseniz tetkik mercinden veya yargıtayda veya mahkemenin iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar
getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet içinde beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapisle cezalandırılacağınız ihtarını
havi kanunî 7 günlük süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün olmak üzere işbu
icra emri yerine ilânen tebüğ olunur.
18011

(Resmî Gazete)

Sahife : 26
Bursa Asliye 5. Hukuk Hâkimliğinden :

1975/92
Davacı Rifat Altındaş tarafından davalı Emine Altındaş aleyhine
açılan boşanma davasında :
Davalı Emine Altıntaş'ın bulunamadığı ve adresinin
bilinemediği anlaşıldığından dava dilekçesi Resmî Gazete ilânı ile tebliğ ettirilmiş, duruşmada bulunmaması nedeniyle gıyap kararının Resmî Gazete ile ilânına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 4/2/1976
tarihi saat 9.30 da davalının bulunması veya bir vekille
kendisini
temsil ettirmediği takdirde duruşmanın H. U. M. K. nun 405 inci
maddesi gereğince gıyabında icra kılınacağı kaim olmak üzere tebliğ olunur.
17877
1975/361
Davacı Mehmet Ali Yılmaz tarafından davalı İzmit Derince As.
kerî Yol Karşısı 244 Evler 26 No. da Salih Turgut yanında ikamet etmekte iken, adresi meçhulde olan Sebahat Yılmaz hakkındaki boşanma davasında:
Duruşma günü ve dava dilekçesinin ilânen tebliği karargir olup,
duruşmanın bırakıldığı 27/1/1976 günü saat 9.00 da Mahkemede bulunması hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17876
1975/65
Davacı Şahriye Çakır tarafından davalı Tevfik Çakır aleyhine
açılan boşanma davasında:
Davalı Tevfik Çakır'ın bulunamadığı ve adresinin bilinemediği
anlaşıldığından dava dilekçesi Resmî Gazete ilânı ile tebliğ ettirilmiş,
duruşmada bulunmaması sebebiyle gıyap kararının Resmî
Gazete
ile ilânına karar verildiğinden
duruşmanın bırakıldığı
23/12/1975
günü saat 9.00 da davalının bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın H. U. M. K. nun 405 inci maddesi gereğince gıyabında icra kılınacağı kaim olmak
üzere tebliğ
olunur.
17875
Ankara Beşinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1975/236
D U Y U R U
Davacı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü vekili Avukat İstiklâl
Gökçer tarafından davalı Şevki Yaşar Oral aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılaması sırasında:
Davalı Şevki Yaşar Oral'ın evvelcede adresi meçhul olması nedeni ile adına çıkarılan davetiyenin gazete ile ilân edilmiş, davalı
duruşmaya gelmemiştir.
Bu kez 27/11/1975 tarihli celsede davalının
adma çıkarılacak
gıyap kararının gazete ile ilânına karar verilmiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 19/12/1975 Cuma saat 9.05 de davalının Mahkememize herhangi müracaatı bulunmadığı takdirde davanın katî gıyabında devam edeceği ilânen tebliğ olunur.
17848

•

Ankara Asliye Dördüncü Hukuk Hâkimliğinden:
1975/388
M. S. B. ait 146270 numaralı askeri araç şoförü er, Bülfikâr Karaaslan
Davacılar Mürüvvet ve E. Ferhan Tekinkaya, vekilleri Avukat
Sıtkı Cebecioğlu tarafından davalılar siz ve M. S. B. aleyhlerinize
açılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde :
Adınıza çıkarılan dava dilekçesi ve duruşma gününü havi davetiye tebliğ edilememiş ve zabıtaca yaptırılan tahkikata
rağmen de
tebligata salih adresiniz tespit edilememiş olduğundan
dava dilekçesi ve duruşma gününün adınıza ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince 15/1/1976 günü saat 9.30 da bizzat mahkemede
hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gereği, aksi takdirde müteakip duruşma günü için adınıza ilânen gıyap
kararı çıkarılacaktır.
Keyfiyet dava dilekçesi ve duruşma günün tebliği yerine kaim
olmak üzere ilân olunur.
17846
1975/668
Kayabaşı Mahallesi Direkli Sokak No. 9 Ankara'da
gar'a,

İmdat Aç-
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Davacı Aynur Açgar tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan muhakemesinde :
Adınıza çıkarılan dava dilekçesi ve duruşma gününü havi davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve davacı da adresinizin meçhul olduğunu beyan etmiş olduğundan, adınıza dava dilekçesi ve duruşma
gününün ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince 8/12/1975 günü saat 10.30 da bizzat mahkemede
hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz
reği, aksi takdirde müteakip duruşma günü için adınıza ilânen gıy-P
kararı çıkarılacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17847

•

Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1974/1655
Davacı Yol - İş Sendikası Avukatı Doğan Balta tarafından davalılar Sümer Sokak No. 18/4 Yenişehir - Ankara adresinde
oturan
Ali İhsan Deniz ile Altındağ Yiğit Mahallesi No. 151 de oturan Erol
Günkay aleyhine ikame ettiği 987 lira alacak davasının yapılan duruşması sırasında :
Davalıların adresi meçhul olduğundan kendilerine dava
dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiştir.
Yukarıda kimliği yazılı davalıların duruşmanın
bırakılmış olduğu 30/12/1975 güııü saat 10.45 de mahkemeye gelmedikleri ve kendilerini bir vekille de temsil ettirmedikleri takdirde Usulün 509, 510
uncu maddeleri gereğince adlarına gıyap kararı çıkarılmaksızın duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği dava dilekçesi tebliğ
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17849

»

—

Sorgun Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/270
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Avukat Esat Erdoğan tarafından davalı Ankara Ulus Çankırı Caddesi No. 3 de bulunan Nadir Şimşek aleyhine 5.250 liradan tazminat davasının açılmış
olduğu ve bu davalının aramalara rağmen tebligatların yapılmamış
olduğundan ve davacı tarafından da dava müracaatta bırakılmış bulunduğundan davacı Karayolları vekili Esat Erdoğan tarafından yenilenmiş bulunması nedeni ile davanın yenilenmesi için davalının da adresinin bulunamadığından davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî
Gazete ile ilân yapılmasına karar verilmiştir :
Davalının haien adresinin tespit edilememesi nedeniyle
Asliye
Hukuk Mahkemesinde
11/12/1975 tarihli duruşmaya kadar Asliye
Hukuk Mahkemesinin 1975/270 sayılı dosyasına gelmeniz, gelmediğiniz ve vekille temsil ettirmediğiniz takdirde davanın gıyabınızda devam edeceği tebliğ olunur.
17928
Bursa - Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1969/398
Halil Tekin ve arkadaşları vekili Avukat Ethem Vardar tarafından Mustafa Yozgat ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda :
Davalıların dayandığı Eylül 1320 tarih 84 No. lu ve Eylül 1320 tarih
93 No. lu kaydın intikali suretiyle 23/8/1950 tarih 40 No. ve 25/3/1953
tarih 74 No. ya intikal eden tapu kayıtlarının iptali ile bu tapuların
ihtiva ettiği saha olan Yenişehir Çardak Köyü Evler mevkiinde kâin
doğusu : Osman Esin, batısı : Hafız Işık, kuzeyi : Süleyman Çetin
ve Mehmet Kınık'a satılan tarla güneyi: Mehmet Çakır ve İsmail
Doğan ile çevrili 6.520 M2 genişliğinde 2.800 lira kıymetinde tarlanın
davacı hissedarları arasında yapılan taksime dayanılarak Medenî K.
nun 639/2 nci maddesine göre davacı Halil Tekin adına tesciline 56
lira harcın davalılardan tahsiline, peşin alınan 14 liranın mahsubuna,
davacı vekili için takdir olunan 280 lira ücreti vekâlet ile 28,75 lira
mahkeme masrafının davalılardan alınarak davacılara
verilmesine,
davacılar vekili ile bir kısım davalılar vekilinin yüzlerine karşı iki
davalının yokluğunda 19/10/1972 tarih, 1969/398 esas, 1972/415 karar
sayı iie karar verilmiş, verilen karar taraflara tebliğ edilmiş, ayrıca
İsmail Canay için Resmî Gazete ile ilân yapılmış ve vaki temyiz üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 7/2/1974 tarih, 5518/596
sayılı
kararı ile karar tasdik edilmiş olmakla bu defa Yargıtay'ın bu kararı adresi bilinmeyen İsmail Canay ve Muallâ Taner ile Gülsüm
Kocabıyık'a süresinde tashihi karar yoluna gidilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur.
17930
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(Resmî Gazete)

Beykoz Ziya Unsel Ortaokulu Müdürlüğünden:
1 — Beykoz Ziya Unsel Ortaokulu tesisat onarım işi 2490 sayılı
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 100.000,— liradır.
3 — Eksiltme istanbul 2 sayılı Okullar Saymanlığı ihale Komisyonunda 11 Aralık 1975 günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak
Beykoz Ziya Unsel
Ortaokulu Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A) 6.250,— liralık geçici teminatını,
B) 1975 yılına ait ticaret odası belgesini,
C) Müracat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna
meşinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat
beyannamesini eksiltmeye çıkarılmış olan iş tutarının yarısı kadar bir
işin kabulünü yaptırmış qlduğuna dair iş bitirme
belgesini ibraz
suretiyle Vilâyet Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır,
6 — istekliler teklif mektuplarını 11 Aralık 1975 Perşembe günü
saat 14.00 e kadar makbuz karşılığında
İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 8 Aralık
1975 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
17416/4-4
PTT Genel Müdürlüğünden:
İNŞAAT İLÂNI
1 — 4.150.Ü97,— TL. keşif bedelli İçerenköy PTT Anbar Binası inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı 138.279,97 liradır.
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri
Dairesi
Başkanlığında ve istanbul Telefon Başmüdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltme 24/12/1975 Çarşamba günü saat 16.a0'da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 19/12/1975 Cuma günü saat 17.30'a kadar Eksiltme
şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi
aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat 15.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek
üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir.
6 — Teşekkülümüz ihleyl yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale
etmekte serbesttir.
17431 /2-2
Tokat Valiliğinden :
Yapı işleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Tokat - Merkez Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı 2490 sayılı ve 527 savılı Kanun hükümlerine göre sâri mukaveleli olarak
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İsin keşif bedeli 4.500.000.— TL. dır
3 — Eksiltme Tokat Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonun d s
25/12/1975 Perşembe günü saat 15.00 de vapılacak'ır
<ı — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkV
Bayındırlık
Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Fksiltmeve girebilmek için isteklilerinA) İl Makamı Bayındırlık Müdürlüğü Tokat namına 148 750.—
TL. geçici teminatını.
BI 197=! vılma ait ticaret ve sanavi odası belges-ni.
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde hHirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yanı araçları
bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî dururn
i'
risi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bavındırlık Rak.ın
lığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiv'p Tokat Bavmdırhk Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) fksiltmeve girme belgesini;
Tek'if mektupları ile birlikte zarfa kovmaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 14..00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
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? — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi
19/12/1975 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafta müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul ediL
mez.
Keyfiyet ilân olunur.
17414 , 44
•
PTT Genel Müdürlüğünden:
İNŞAAT İLÂNI
1) 2.018.017,40 TL. keşif bedelli Yüksekova PTT binası inşaatı işi
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı 74.290,52 TL. dır.
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığmda ve Van PTT Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
3) Eksiltme 18/12/1975 Perşembe günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır.
4) İsteklilerin 12/12/1975 Cuma günü saat 13.30 a kadar eksiltme
şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi
aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarım, eksiltmenin yapılacağı
günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığma tevdi edilmek
üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir.
6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale
etmekte serbesttir.
17119/2-2
Balıkesir Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden :
1975/172
Davacı Mustafa İptaş tarafından davalılar Ahmet İptaş vs. aleyhlerine açılan tapuda isim tashihi davasınm yargılamasında;
Davalılardan, Balıkesir Ege Mahallesi Avdan Sokak No. 1/7 de
iken halen adresi meçhul bulunan Neriman İptaş'a Resmî Gazete ile
ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden, davalı Neriman İptaş'm
duruşmanın bırakıldığı 25/12/1975 Perşembe günü saat 9.00 da Mahkememizde bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17652
Muş Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı Köy İşleri Bakanlığına izafeten Muş Hazineyi Maliyesinin
Davalı Muş Durugöze Köyünden Harun Kurubaş aleyhine açtığı tapu
iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda :
Verilen karar davalımn adresi bulunamadığından kendisine tebliğ
edilememiştir. İlân tarihinden başlıyarak 15 gün içinde Yargıtay yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği
tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur.
17651
Seydişehir Kadastro Hâkimliğinden:
1975/110
Davacı Sofuhan Mahallesinden Mehmet Şimşek ve Mustafa Şimşek
tarafından davalı Kabalo^lu Ali aleyhine açılan tescil davasmın yapılan
muhakemesinde verilen karar gereğinoe:
Seydişehir İlçesi Sofuhane Mahallesinden Kabaloğlu Ali'nin adresi
meçhul bulunduğundan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş
olup davalım 14/1/1976 günü saat 9.10 da Seydişehir Kadastro Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelmediği takdirde davanın gıyabında oeryan edeceği hususu gıyap kararı
yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur.
17945

Vakfıkebir Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1972/752
Vakfıkebirin Çarşıbaşı Nahiyesine bağlı Burunbaşı Mahallesinden
Hayri Anık Vekili Av. Mustafa Kamburoğlu tarafından ayni yerden İslam
oğlu Hay'rullah Yüksel, İslam kızı Ayşe Yüksel ve arkadaşları aleyhine
açtığı tapu iptali ve tescil davasının, duruşması sırasında davalılar Hayrullah ve Ayşe Yüksel'in adresleri bulunamadığından dava dilekçesinin
adları geçenlere ilânen tebliği ve duruşmanın 23/1/1975 gününe bırakıldığı ilân olunur.
17944
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TOPRAKSU IV Bölge
ğinden :

Müdürlüğü

Merkez

Ekip

Başmühendisli-

1 — Aşağıda tafsilâtı belirtilen işler hizalarında gösterilen gün ve
saatlerde 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye konulmuştur.
G. Tem.
Sıra
K. bedeli
miktarı
İhale tarihi
No.
Yeri ve mahiyeti
TL.
TL.
günü saati
1 Kalecik - Karahöyük köyleri
Sul. Tes. Gur. İnş.
2

3

509.544,95

24.131,84

Ankara - Beypazarı Tahir, Kalecik Hançılı köyleri keson
kuyu ve sulama tes. onarımı
gur. inş.
166.429,78

26/12/1975 Cuma
saat 10,00

9.571,49

26/12/1975 Cuma
saat 10,30

Ankara - Ayaş - Gökler, Yenimahalle mülk sul. tes. gur.

38.115.33 26/12/1975 Cuma
saat 11,00
2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak eksiltmesinin yapılacağı
Bestekâr Sokak N o : 25 Kavaklıdere adresindeki TOPRAKSU IV. Bölge
Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğinde mesai saatleri dahilinde
görülebilir.
3 — Eksiltmeye girebilmek İçin
a) Her iş için hizalarında belirtilen geçici teminat
b) 1975 yılı vizeli ticaret odası belgesi
c ) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verilecek (Her iş için ayrı ayrı
olmak şartiyle ve müracaatçı ortak olduğu takdirde imza sirküleri veya
noterden tasdikli vekâletname göstererek) 24/3/1972 gün ve 14138 sayılı
Resmî Gazete'de ve eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde belirtilen
ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannamesi ile sermaye ve kredi olanaklarını bildiren malî durum bildirisi ve eki olan ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans
mektubu, Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az işin keşif bedeli kadar c grubu müteahhitlik karnesinin asimi (Aslını göstermek kaydiyle örneğini) veya 2. sıradaki iş İçin keşif bedeli kadar benzeri iş vesikası
ibraz etmek suretiyle Başmühendisliğimizden alacakları yeterlik belge
smi yine usulünn göre hazırlanmış teklif mektupları ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
İnş.
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Resmi Gazete

859.133,17

4 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
3 — Yeterlik belgesini almak için son müracaat tarihi 22/12/1975
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
6 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
17855 /4-a

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından :
Fakültemize ait Jeneratör ve İlave tesisatı elektrik işi A. Ü. Alım
satım ve thale Yönetmeliğine uyularak kapalı zarf usuli ile eksiltmeye
çıkartılmıştır.
1 — Bu ise ait keşif bedeli 991.991.— TL. olup geçici teminatı
59.519,45 TL dır.
2 — Bu ise alt ihale dosyası Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Levazım Bürosunda görülebilir.
3 — Eksiltme 15/12'1975 Pazartesi günü saat 15.00 de Fakülte binar
smdakl komisvon tarafından yapılacaktır.
4 — Eksıltmeve iştirak edeceklerin en geç 12/12/1975 Cuma gtinü
saat 14.00 de kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri bir dilekçe ile
Dekanlığa müracaat etmeleri şarttır.
5 — Eksiltme şartnamesine evrakı tam olarak eklemeyerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmeyecektir.
6 — Teklif zarfları en geç ihale saatından bir saat evveline kadar
Eksiltme Komisyonu Başkanlığma verilmelidir. Bu saatten sonra verilecek zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
17451 / 4-3
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tahmini bedeli 473.000,— TL., geçici teminatı 22.670.— TL. olan
75-2528-1 dosya numaralı 2 kalemde (15500 metre) kompresör hortumu
ile 7 kalemde (770 adet) radyatör hortumlarının imâl ettirilerek satmalınması 2490 sayüı Kanunun 31. maddesine göre Kapalı Zarf Usulü
11« eksiltmeye konulmuştur.

Eksiltmesi 24/12/1975 Çarşamba güniı saat 16.00'da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak isteyen firmalar, İşin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü
Sitesi A Blok 7 Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler.
Şartname bedeli 25.— TL. olup makbuz mukabili alınır.
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf
Belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgelen ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek
dış zarf içine koymak şartıyle hazırlayacakları teklif mektublarmı
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur.
17726 / 4-3
Erbaa - Karayaka Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemiz için bir adet 25 kişilik Dizel bir küçük otobüs
satm almacaktır.
2 — Alıncak otobüsün muhammen bedeli 300.000 liradır. Geçici teminat 14.000 liradır.
3 — thale 2490 savılı Kanunun 31 İnci maddesi uyarınca kapalı
zarf usulü ile eksiltme suretiyle yapılacaktır.
4 — thale 18/12/1975 Perşembe günü saat 14.30 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5 — Bu işe ait şartname hergün Belediyede görülebilir Ve isteyenlere gönderilir.
17829 /4-2
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Teknik şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde 2 ton kapasiteli, paslanmaz çelikten 91 adet çiğ süt soğutma tankı imal ettirilecektir.
2 — İştirak edecek firmaların tekliflerini, en geç 26 Aralık 1975
Cuma günü saat 15.00 e kadar Ataç Sokak N o : 72/3 Yenişehir - Ankara
adresindeki Genel Müdürlüğümüze göndermiş olmalan gerekmektedir.
Postada vaki gecikmeler nazan itibare alınmaz.
3 — İhalenin teknik ve ticarî şartnamesi Kurum merkezindeki Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapabildiği gibi dilediğine vermekte serbesttir.'
17852 /2-9
PTT Genel Müdürlüğünden:
Teşekkülümüzde mevcut 34 santral için lüzumlu muhtelif kapasitede 62 grup akü ilgili santrallara monte edilmek üzere TL. karşüığmda
satm almacaktır.
Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi
Başkanlığından istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL 65.— bedflle temin edilebilir.
İhaleye iştirak edecek firmaların 11/12/1975 günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlük Teknik tsler Dairesi Başkanlığına İdari şartnamenin 6 maddesinde kayıtlı belgelerle müracaattan İle İhaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 19/12/1975 günü saat 17.30 a
kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almalan gereklidir.
Teklifler en geç 23/12/1975 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığma verilmiş olacaktır.
17750 /2-2
Perşembe Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1974/290
Davacı Muhammet Yayla tarafından eşi Nuriye Yayla aleyhine açılan boşanma davası ile eşinin aile birliğini hiçe sayarak başka erkeklerle
ilişki kurduğunu bu nedenle aralarında şiddetli geçimsizlik çıktığından
boşanmalarına karar verilmesini istemiş, davalıdan gösterilen adresine
çıkarılan tebligat bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yaptınlan tahkikattaadresi tespit edilememiş olduğundan dava dilekçesinin ilânen tebliğine
karar verilmiştir.
Davalının tayin edilen 19/12/197Ş giinü 10.30 da bizzat veya vekil
marifetiyle kendisini temsil ettirmesi aksi halde adma ilânen gıyap kararı trbliğ olunacağı dava dilekçesinin tebliğ yerine kaim olmak üzere
ilân olunur.
17941
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yar
zili iki kalem yiyecek kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve
saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi
Muz
Portakal (öğ.)

Miktan

M. Bedeli
Lira Krş.

G. Teminatı
Lira Krş.

15000 Kg.

195.000,—

11.000,-

150000 Ad.

135.000,—

8.000,-

i h a l e
Günü
Saati
19 Aralık
Cuma
19 Aralık
Cuma

1975
11.00
1975
11.30

17753 / 4-3
Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden :
Ankara
1 — Aşağıda durumlan yazılı bulunan Tesisat işleri 2490 sayılı ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankara'da Yapı İşlen 5. Bölge Müdürlüğü üıale komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak meşkur müdürlükte görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A — Bayındırlık Bakanlığı 5. Bölge namına her iş için aşağıda gösterilen geclcl veya kesin teminatlarım :
B — 1975 yılma alt Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C — (Her İş İçin ayrı ayn olmak üzere müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre har
zırlanmış olan yapı araçlan bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, banka referansını, teknik personel bildirisi,
taahhüt blldinsl, BayandırUk Bakanlığından almış olduktan
aşağıda
belirtilen müteahhitlik karnesi grubundan keşif bedeli kadar işin eksilt
meşine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin asıllarım, Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğüne telefon santralı tesis işi için en az
keşif bedeli kadar tş yaptıklarına dair belgelerini ibraz suretiyle Yapı
İşleri 5. Bölge Müdürlüğü belge komisyonundan alacaklan) Eksiltmeye
girme belgesini, teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
5 — istekliler teklif mektuplarını aşağıda bildirilen ihale tarihi ve
saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında İhale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi
aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmee.
Keyfiyet İlân olunur.
İşin adı: 1 — Ank. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner
Kontrol ve Arş. Enst. ne 1 adet montajlı Elk. jenatörü yapılması işi,
Keşif bedeli: 724.755,— TL., Geçici teminatı: 32.751,— TL., İhale tarihi,
gün ve saati: 19/12/1975 Cuma saat 11.00 de, son müracaat tarihi.
12/12/1975, Karne grubu: H
işin adı: 2 — Ank. Bölge Çalışma Müdürlüğüne telefon santralı
tesisi işi: Keşik bedeli: 36.370,—TL, Geçici teminatı: 5.456,— TL., ihale,
tarihi, gün ve saati: 19/12/1975, Cuma saat 11.30 da, Son müracaat
tarihi: 12/12/1975, Karne grubu: H
17614 /4-3
Dışişleri Bakanlığı Personel ve İdare Genel Müdürlüğünden:
1 — Dışişleri Bakanlığı Binası Onarım ve Çevre Tanzimi işi 2490
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
çıkanlmıştır.
2 — işin keşif bedeli 980.000— Uradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Eksiltme Komisyonunda 22/12/1975 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Dışişleri Bakanlığı
eksiltme komisyonunda görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A — Dışişleri Bakanlığı namına 42.950.— liralık geçici teminatını,
B — 1975 Yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
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C — (Müracaat dilekçesiyle birUkte verecekleri eksiltme şartnamesinde beUrtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî, durum bildirisi,
bunu belirten banka referansmı, Teknik personel bildirisi, taahhüt bUdirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C> grubundan keşif
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesinin aslım Dışişleri Bakanlığı Teknik Bürosundan alacakları iş yeri
görme belgesini ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) Eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları
Ue birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00'a kadar
makbuz karşılığında eksiltme komisyonu Başkanlığma vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması iicn son müracaat tarihi
19/12/1975 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
17749/^-S
Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden:

K o n u s u
Çankaya İlçesi Seyranbağları İlkokul binası kalorifer tesisatı,
Çankaya İlçesi Namık Kemâl İlkokulu binası
onarımı,
Altındağ İlçesi Yıldız Mahallesi 5 derslik prefabrik ilkokul binası onarımı,
Delice İlçesi Karpuz Köyü İlkokulu binası onarımı,

Keşif Bed
Lira Kr.

Geç Tem
Lira Kr.

214.277,20

11.963,86

05.093,80

6.004,69

58.142,18

4.157,11

47.302,85

3.547,71

Yukarıda konusu keşif bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı işler,
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri ayrı ayn olarak
17/12/1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
Şartname Daimî Encümende görülür.
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya banka mektubu, 1975 yılma ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve
eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte, ihaleden en geç 3 gün evvel (tatil
günleri hariç) Vilâyet Makamı Kanaliyle Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla bu işler ıçm alacakları fennî yeterlik belgesini havı, usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarım makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmen.
17426 , 4-3
Nevşehir Valiliğinden:
1. Aşağıdaki iş 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 695.520,— TL. keşif bedeü üzerinden eksiltmeye konulmuştur.
İli: Nevşehir, İşin adı: Nevşehir İlinde 5 adet 17 Km. köyyolu
stablize malzeme nakU işi., Keşif bedeli: 695.520,—, Geçici teminat:
31.600,— TL., Eksiltme tarihi: 18/12/1975 Perşembe günü saat 15.00 de.
2. Eksiltme 18/12/1975 Perşembe günü saat 16.00 de Nevşehir Y.
S. E. Müdürlüğünde yapılacaktır.
3. İhale dosyaları Nevşehir Y. S. E. Müdürlüğünde
Kayseri T.
S. E. 9. Bölge Md. lüğitade görülebUir.
4. Eksiltmeye girebilmek için, a) İstekUlerin 1975 yılma alt Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şirketleri hali faaUyet belgesi ve bu iş için
31.600,— TL. geçici teminatı Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları, b) En
geç müracaat tarihi olan 12/12/1975 Cuma günü saat 17.00 ye kadar bir
dilekçe ile Nevşehir Y. S. E. Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine bir defada benzeri iş yaptığına dair en az yukarıda yazılı keşif
bedelinin % 80 ini ihtiva eden miktarda belge, plan ve teçhizat, çalıştırabileceği makinalan gösterir teçhizat beyannameleri ile ilân tarihinden
sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu işi için
Nevşehir Y. S. E. Müdürlüğünden yeterlik belgesi almalan şarttır.
5. İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacaklan teklif
mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığma vermeleri lâzımdır.
Postada gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
1738« / -4

(Resmî Gazete)
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Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava
İnşaatı Genel Miıdurlugunden:

Meydanları

1 — Elâzığ Hava Meydanının ıslahı ve onarımı ışı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilmeye konulmuştur.
2 — Anılan Hava Meydanından beton asfalt kaplama yapılması ve
gerekli tüm işlerin keşif bedeli 12.304.000,— (Onikımılyon üçyuzdortbin
TL.) geçici teminatı ise 382.870,— TL. dır.
3 — Eksiltme 25/12/1975 Perşembe günü saat 15.00 de Demiryollar,
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Karayollan Sitesi B Blok Yücetepe - Ankara adresinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Genel Müdürlükte (Meydan Keşif Şartname Fen Heyeti Müdürlüğü kat 3) görülebilir.
5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalardan aranılacak nite
likler:
Mezkûr işin keşif bedelinin en az yarısı kadar bedelli beton asfalt
kaplama işini bitirdiğini ve işi aksatmadan bitirecek kapasitede (Günde, en az 200 m3 agrega temin edecek bir konkasör, ve en az 350 ton
beton asfalt üretecek plentile bu miktarı işleyccek finişer) makina parkına sahip olduğunu ispatlıyan belgelerin bulunması.
6 — Eksiltmeye iştirak belgesi almak ıçm son müracaat tarihi
18/12/1975 Perşembe günü mesai sonuna kadardır. Eksiltmeye iştirak
etmek isteyen firmalar bir dilekçe ekinde;
— 1975 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
— Malı durum bildirisini ve eltinde banka referans mektubunu,
— Teknik personel bildirişim,
— Dilekçenin veriliş tarihinde (İş bitirme belgeleri ile beyan edilen) bitirmiş olduğu işlerle, elinde bulunan işlen (Son hakedış evrakı
ile) açıklayan taahhüt bildirimi.
— Bayındırlık Bakanlığından alınmış, en az işin keşif bedeli kadar
B grubundan müteahhitlik karnesini vermeleri şarttır. Zikredilen belge
lerin tetkiki neticesinde 23/12/1975 Salı günü saat 10.00 dan itibaren Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü İştirak Belge Komisyonunca eksiltmeye girmesi uygun görülen iştirakçilere
eksiltmeye girme belgeleri 3. maddedeki adresten verilecektir.
7 — Eksiltmeye iştiraki uygun görülen firmaların eksiltme dosyasını; Çankaya Mal Saymanlığına yatıracakları 50,— TL. sı karşılığında
alacakları makbuz ile. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanlan İnşaatı
Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına müracaat ederek 23/12/1975 Salı günü saat 10.00 dan itibaren temin edebilirler.
8 — İstekli olan firmalar teklif mektuplarım 25/12/1975 Perşembe
günü saat 14.00 e kadar makbuz karşılığında adı geçen Genel Müdürlüğün Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
9 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.

17960 /4-'J

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden:
Tahminî bedeli 243.830,— TL., geçici teminatı 13.441,50 TL. olan
75 - 2062 - 3 dosya numaralı 37 kalem Elektrik Kömürlerinin imal ettirilerek satm alınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre Kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 25/12/1975 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da Kar
rayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname
almak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe Ue Karayolan Genel Müdürlüğü
Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler.
Şartname bedeU 25,— TL. olup makbuz mukabiU alınır.
îsteklüer 1975 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf
belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede
istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış
zarf içine koymak şartıyle hazırlayacakları teklif mektuplarım eksütme
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Duyurulur.
"857 / 4-1
Tahminî bedeU 210.500,— TL., Geçici teminatı 11.775,— TL. olan
75-2812-4 dosya numaralı 5 kalem proje çizim âletlerinin satm alınması 2490 sayüı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
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Eksiltmesi 26/12/1975 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak isteyen firmalar işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı
kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğü Sitesi
A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebiUrler. Numuneler mesai saatleri dahüinde Yol Etüd ve Proje Fen Heyeti Müdürlüğünde görülebilir.
Şartname dilekçeyle bedelsiz olarak verilir.
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf
belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede
istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış
zarf içme koymak şartıyle hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Duyurulur.
17858/4-3
Tahminî bedeU 432.200,— TL., geçici teminatı 21.038,— TL. olan
75 - 2812 -1 dosya numaralı 7 kalem arazi ölçme ve tersim malzemeleri-,
nin satm alınması 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine gore kapalı
zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur.
Eksütmesi 23/12/1975 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak
isteyen firmalar işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolan Genel Müdürlüğü Sitesi A
Blok 7 Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. Numuneler Yol
Etüd Proje Fen Heyeti Müdürlüğünde görülebüir.
Şartname dilekçeye bedelsiz olarak venlir.
İsteklüer 1975 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf
belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu ve alınan şartnamenin her sahifesini miza ederek dış zarf içme koymak şartıyle hazırlıyacaıuarı tekiıl meKtuplarını eicsiitme saatinden bir saat evveline kadar
makbuz mukabilinde Komisyon .Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki
gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur.
17778/4-2

Yunak Gökpmar Ortaokulu Müdürlüğünden:
1) Okulumuz ikmal inşaatı, elektrik ve su tesisatı 1975 raiç bedeli üzerinden 2490 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye konulmuştur.
2) İşin keşif bedeli 271.901 Uradır.
3) Geçici teminatı 14.126 liradır.
4) İhalesi 23 Aralık 1975 Salı günü saat 15.00 de Okul Müdürlüğünde yapılacaktır. (İhale Komisyonu huzurunda).
5) İhaleyle ilgili şartname ve dosyası hergün mesai saatleri içinde
mezkûr Okul idaresinden görülebilir.
G) İhaleye girebilmek için; 1975 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, bu iş için keşif bedeli kadar benzeri işlere ait iş bitirme belgesi.
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi, şartname ve 2490
sayılı Kanun hükümlerince gerekli olan diğer belgelerin teklif mektuplarına eklenmesi gereklidir.
7) Teklif mektupları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar ilgili Okul Müdürlüğüne verilecektir.
8) Telgraf veya telefonla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
17827 /4-2
Salihli Kaymakamlığından :
Yapılacak iş; Keşif özetine göre Salihli Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünün bina onarımı ile elektrik tesisatı onarımı işi.
Muhammen bedel: Bina onarımı işi 22.632,70 lira.
Elektrik onarımı işi 6.950,— liradır.
Muvakkat teminat: Bina onarımı için 1.697,45 Ura.
Elektrik onarımı için 521,25 lira.
Salihli Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünün bina onarımı ve elektrik
tesisatı işi keşif özetlerine göre ayrı ayrı 2490 sayılı Kanunun 41 nci
maddesi gereğince açık eksiltme suretiyle yaptınlacaktır.
Taliplerin 18/12/1975 Perşembe günü saat 15.00 de Bina onarımı;
Elektrik onarımı işi saat 16.00'da Salihli Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünde toplanacak Komisyona belgeleriyle birlikte başvurmaları icap eder.
Şartname ve diğer belgeler hergün mesai saatleri içerisinde SalihU
Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünde görülebilir. Keyfiyet ilân olunur.
17339 /*-3

4 ARALIK 1975

(Resmî Gazete)

Ankara Cumhuriyet Savcılığından :

Sahife -: 31

Kırıkkale Belediye Başkanlığından:

1 — Ankara Kapalı Cezaevinin 1975 yılı yakacak odun ihtiyacı olan
150 ton odun, 2490 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6/11/1975 tarihindeki
ihalede talipli çıkmadığından 2/12/1975 tarihinden itibaren yeniden eksiltmeye konulmuştur.
2 — İhale 18/12/1975 tarihinde saat: 15.00 de Ankara Cumhuriyet
Savcılığı Başyardımcılığı odasında yapılacaktır. İhale teşekkül edecek Komisyon marifetiyle yapılacaktır.
3 — Bu işin geçici teminatı: 5.375,— TL. dır.
4 — Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Savcılık Kaleminde
görülebilir.
5 — İsteklilerin tekliflerini, teminat mektupları ve diğer belgelerle
birlikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
6 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazara alınmaz.
17609 / 4-3

1 — Kırıkkale Belediyesince 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi
gereğince muhtelif cins ampiil ve elektrik malzemesi satm alınacaktır.
2 — Almacak
ampül ve elektrik malzemelerinin
136.675,— lira olup, geçici teminatı:
12.000,— lira, katî
1
24.000,— liradır.

keşif bedeli:
teminatı ise,

3 — İhale, 29 Aralık 1975 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4 — Buna ait şartname, hergün mesai saatleri dahilinde E. S. O.
İşletmesi Müdürlüğü Elektrik Fen Memurluğunda görülebilir.
5 — İhaleye iştirak edecekler, teklif mektuplarını ihale saatinden
1 saat evveline kadar Belediye Başkâtipliğine vermeleri şarttır.
6 — Postada vaki gecikmeler nazan itibare
müracaat kabul edilmez.
7 — İhaleye iştirak edeceklere ilân olunur.

alınmaz ve telgrafla
17828 /4-2

-•*«•
Kütahya Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün
1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan Gediz ve Tavşanlı Meteoroloji binaları inşaatları 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ve 527 sayılı Kanun hükümlerine göre de 1976 yılma sari olarak eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı gün ve saatlerde Kütahya Bayındırlık Müdürlümü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A) Aşağıda gösterilen geçici teminatlarını,
B) 1975 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) Her iş için ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış
olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini göster r müteahhitlik karnesini ibraz etmek
suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye iştirak belgesini teklif mektupları ile birlikte ı;arfa koymaları lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını 23 Aralık 1975 Salı günü 1 inci ış için saat 13.30, 2 nci iş için de 14,30 a kadar makbuz karşılığı ihale Komisyonu Başkanlığma vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye iştirak belgesi almak için son müracaat tarihi 19/12/1975 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Hangi kanuna
Seneye
Yeterlik belgesi alma
İşin adı
Keşif bedeli
G. teminatı
göre ihale
sirayeti
son müracaat
İhale gün ve saati
1) Gediz Meteoroloji
2) Tavşanlı Meteoroloji istasyon binası

582.431,17
582.431,17

27.047,25
27.047,25

2490
2490

527
527

19;12/1975
19/12/1975

23/12/1975 saat 14,30
23/12/1975 saat 15,30
17222/4-3

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden:
I — Aşağıda yazılı yerlerde
Sıra
No.
1.
2.

İ ş i n

terfi hattı ve boru ferşiyat işleri kapalı zarf usuliyle ihaleye konmuştur.

adı

Karşıyaka, Etlik, İncirli, Keçiören, Aktepe terfi
hattı ve boru ferşiyatı N3-N6 zonları
Karşıyaka, Etlik, İncirli, Keçiören, Aktepe terfi
hattı ve ferşiyatı N4-N5 zonlan

İştirak belgesi
için müracaatın
son günü

Keşif bedeli
Lira

Banka referans
Lira

M. teminat
Lira

İhale gün ve saati

4.400.000,—

440.000,—

188.750,-

24/12/1975 — 15.00

22/12/1975

6.350.000,—

635.000,—

266.750,—

25/12/1975 — 15.00

23/12/1975

II — İhale hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerinde Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
III — ihale dosyaları her gün mesai saatleri içinde her ihale için ayrı ayrı (1.000,—) TL. bedel karşılığında İdaremiz inşaat Başmühendisliğinden alınabilir, ihaleye ait şartnameler imzalanarak Komisyon Başkanlığına verilecek eksiltme evrakına eklenecektir, ihale için
müracaat sırasında dosya almış olduğunu gösteren makbuz ibraz edilecekt'r. Aksi halde müracaat muteber addedilmez.
IV — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN :
a) isteklilerin 1975 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin ve şahısların malî faaliyet belgesi ve her iş için hizalarında
yazılı teminat vermeleri,
b ) İştirak belgesi için en geç müracatın son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile A. S. U. Genel Müdürlüğüne müracaat
etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan karnesi, en az yukarıda yazılı keşif bedellerinin yarısı kadar
benzeri bir işi bir defada yaptığına dair resmî daireden aldıkları iş bitirme belgesi, (A) grubu karnesi olanlardan bu belge istenmez.)
Plan ve teçhizat, çalıştırabileceği makineleri gösterir taahhüt beyannameleri ilân tarihinden sonra yukarıdaki işler için alınmış banka
referansını eksiksiz olarak bağlayarak bu işler için
yeterlilik belgeleri almaları. (Her işin dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.)
Yeteılik belgesi ihale günü sabahı verilir.
V — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Alım - Satım Komisyonu Başkanlığma
vermeleri şarttır. Postada oıacak gecikmeler ve telgrafla verilen müracaatlar kabul edilmez.
VI — idaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
17767 / 3-2

(Resmî Gazete)

Sahife : 32

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alına Komisyonu

Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (Altı) kalem (Bistürü ağzı) kapalı zarfla eksiltmeler hizalarındaki giin ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi: Bistürü ağzı, Miktarı: 6 Kalem, M. bedeli: 123.587.20 TL.,
G. teminatı: 7.650,— TL., İhale günü ve saati: 24/12/1975 Çarşamba, 11.30
17777 / 4-3
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici temlııatlan yazılı (Dokuz) kalem (Gözsüz iğne takılı) kapalı zarfla eksiltmeler hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde
görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi: Gözsüz iğne takılı ve cerrahî ipek iplik, Miktan: 9 Kalem,
M. bedeli: 555.000,— TL., G. teminatı: 25.950,— TL., İhale günü ve saati:
24/12/1975 Çarşamba, 11.00.
17776 / 4-3
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçid teminatlan yanlı (Bir) kalem (Ameliyat mikroskobu) kapalı zarfla eksiltmeler hizalarındaki gtin ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde
görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığma vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi: Ameliyat mikroskobu, Miktan: 1 adet, M. bedeli: 59.500,—
TL., G. teminatı: 4.225,— TL., İhale günü ve saati: 22/12/1975 Pazartesi,
16.00 da.
17775 /4-a
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan
yazılı (Beş) kalem (Katküt gözsüz iğneye takılı) kapalı zarfla eksiltmeler hizalanndaki gün ve saatlerden Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul
Levazım Amirliğinde görülebilir.
isteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir müteahhide
ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamı da ayn ayn müteahhitlere ihale
edilebilir.
C i n s i
Gözsüz iğneye takılı
krome katküt 30 mm
Gözsüz iğneye takılı
krome katküt 35 rtîm
Gözsüz iğneye takılı
krome katküt 40 mm
Gözsüz iğneye takılı
krome katküt 0,30
mm
Gözsüz iğneye takılı
krome katküt 2,40
mm

Miktan M. bedeli G. tem.
Adet
Lira
Lira

ihale günü ve saati

300

84.000

5.450

300

81.000

5.300

300

81.000

5.300

»

»

I

300

76.500

5.075

»

»

»

300

97.500

6.125

»

»

»

420.000

20.550

24/12/1975 Çarşamba
Saat : 15.30 da
»
»
»

17774/4-2
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçid teminatlan yazılı (Yedi) kalem (Sıhhî malzeme) kapalı zarfla eksiltmeler hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşüığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
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Cinsi: Muhtelif sıhhi malzeme, Miktan: 7 Kalem, M. bedeli
190.000,— TL., G. teminatı: 10.750,— TL., İhale günü ve saati: 24/12/197
Çarşamba, 15.00 de.
17773 / 4-a
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçid teminatlan tzıh (Bir) kalem (Perfyzyon cihazı) kapalı zarfla eksiltmeler hizalanr
daki giin ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartn»
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amlrüğind
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komit
yon Başkanlığma vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilme»
Cinsi: Perfüzyon cihazı, Miktan 10.000 adet, M. bedeli: 200 000,
TL., G. teminatı: 11.250,— TL. İhale günü ve saati: 22/12/1975 Pazartesi
15.30 da.
,17772/V3

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satm Alma Komisyona

Ra.skanliffiTnlfl.ii
Kaıra birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktan yazılı malzs
me 2490 sayılı İhale Kanununun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarusulü ile satm alınacaktır. Isteklilerce usulüne uygun olarak hazırlan
mış teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat Önceye kadar Komis
yona verilmiş olması şarttır.
İhalesi 22 Aralık 1975 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonc?»
yapılacaktır. Teknik ve özel şartnamesi Ankara - İstanbul Lv. Amirlik
lertnde görülür.
Cinsi: Jeep eksantrik yatağı, Miktan: 4.000 Adet, Tahmini tutan
140.000,— TL., G. teminatı: 8.250,— TL.
17752 / 4-3

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından:
J. İs. İnş. Tb. K. lığı binası yüksek gerilim ve trafo postası enerj
dağıtım ve saha aydınlatması işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddes
gereğince kapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır. Keşif bedeli (1.540.013,27:
TL. olup geçici teminatı (60.000)
TL. dır. Eksiltmesi 25 Aralık 197:
Perşembe günü saat 15.00 de Ankara J. Sat. Al. Kom. Bşk. lığında yapı
lacaktır. Buna alt şartname, keşif ve diğer evraktan Ankara - Istanbu
J. Sat. Al. Kom. Bşk. İrklarında görülebilir. İsteklilerin Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (C) grubundan en az işin keşif bedeli ka
dar eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini 5 ine
Bölge Müdürlüğüne verip müteahhitlik belgesini ihale tarihinden üç glii
önce alarak kanuni şekilde tanzim edecekleri teklif mektubu geçici temi
nat ve belgelerini ihale saatinden bir saat evvel J. Sat. Al. Kom. Bşk
lığına vermeleri, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatla
kabul olunmaa.
17783 / 4-2

Kastamonu İl Daimî Komisyonundan :
1 — özel İdare Müdürlüğüne ait İnebolu İlçesindeki turistik otel
kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usı
lü eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 527.766,40 Ura olup, geçici teminatı 24.870,
Uradır.
3 — İhalesi İl Daimi Komisyonunda 23/12/1975 Salı günü saat 15.C
de yapılacaktır. Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilind
Daimi Komisyon kaleminde ve özel İdare Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin :
» ) 24.870,— liralık geçici teminatını,
b) 1975 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnam-sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyaı
namesini, sermaye ve kredi imkânlarım gösteren malî durum büdırgesiı
ve bunu belirten banka referansım, Bayındırlık Bakanlığından almış 0
duğu bu işin keşif bedeU kadar bir işe girebüeoeğini gösterir (H) grub
müteahhitlik karnesini, ibrazı suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge &
misyonundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektupları üe birlikt
zarfa koymalan lâzımdır.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarmı 23/12/1975 Salı günü saat 14.C
e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir.
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 22/12/1975 Pazart
si günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
İlân olunur.
17038 /4-3

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ
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Sayı:15436

İÇİNDEKİLER
Kararname

Sayfa

7/10283 Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşmeye
Katılmamız Hakkında Kararname

1

Milli Eğitim Bakanlığına Ait Kararnameler

6

Yönetmelikler

ithalât işlerine dair Sirküler

Milli Eğitim Bakanlığının Yurtdışı Hizmetlerinde Sürekli veya Geçici Olarak
Görevlendirileceklerde Aranacak Nitelikler Hakkında Yönetmeliğin VIII. Maddesinin
(A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

7

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim
Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri, Tabip, Yardımcı
Tıp Personeli, Teknik Personel, Hizmetler ve Yatak Kadro Dağılım Yönetmeliğinde Yapılan
Değişikliğe Dair Yönetmelik

7

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yönetmeliği

7

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Gelişme ve Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği

8

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktora Yönetmeliği

8

Tebliğ
Teşvik Tedbirlerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Gösterir Tebliğ

9

Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Yüksek Seçim Kurulunun Kararları

12

İlanlar

13

